UniVox P-LooP teleslyngekoffert
Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Generelt
UniVox P-LooP teleslyngekoffert er et bærbart teleslyngeanlegg med innebygd teleslyngeforsterker,
50 m kabel og tilhørende Listener kontroll- og lytteinstrument. Som tilleggsutstyr kan kofferten også
utstyres med innebygd trådløst mikrofonsystem og trådløse oppladbare høyttalere fra Okayo.

Bruk
Teleslyngekofferten er senderen i et system hvor telespolen (T/MT/mT) i høreapparatet er mottakeren.
Brukerne av systemet bør sitte innenfor teleslyngekabelen for å få best mulig lydkvalitet.

Tilkobling
Legg ut teleslyngekabelen rundt det området det ønskes dekning. Start med trommelen og
hvis det ikke er nok, skjøt på med forlengelseskabelen. Kople strømledningen til uttaket
merket ”230-240V AC”. Strømledningen skal trekkes ut gjennom hullet på siden av kofferten
slik at den ikke blir liggende i klem.”ON” skal nå lyse. Bruk medfølgende mikrofoner eller
kople til mikrofoner eller lydanlegg i kontakter merket ”IN” og still bryter i riktig posisjon
(MIC for mikrofon og LINE for linje fra lydanledd). Juster følsomheten for hver inngang for
seg ved kun å ha 1 mikrofon/kilde tilkoplet av gangen slik at ”IN” lyser når det snakkes
normalt i mikrofonen. Avslutt med å holde Listener i lyttehøyde mens slyngestrømmen ”loop
current” justeres inntil lyset på Listener lyser blått når det snakkes normalt i mikrofonen
Trådløse mikrofoner skal bare skrus av og på, eventuelt ”mute”.
NB! Det skal ikke være nødvendig å endre kanaler.

Viderekopling
Telekoffertens lyd kan koples videre til annet lydutstyr via utgangen merket ”0dB Out”.
Benytt kabel med phono-kontakt/RCA (ikke inkludert).

Gode råd








Bare 1 bør snakke av gangen
Plasser deg slik at lyset faller på ansiktet ditt – aldri med ryggen mot et lyst vindu
Se på dem du snakker til
Snakk klart og tydelig inn i mikrofonen – aldri med hendene for ansiktet/munnen
Ikke rop, men bruk naturlig stemme og ikke overdriv munnbevegelsene
Blir du ikke forstått, prøv en gang til, gjerne med andre ord
Gjenta eventuelle spørsmål fra salen

