Brugervejledning

UniVox® DLS30TV
Teleslyngeanlæg med AutoScart og tidsforsinkelse

Introduktion
Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved
får du det største udbytte af dit teleslyngeanlæg UniVox®
DLS30TV.
®
UniVox DLS30TV teleslyngeanlæg
består af:
Forstærker DLS30
Telepude U12B, sofaslynge eller fast slynge
Strømforsyning
2 stk. klæbende velcroplader
Tilbehør:
Futteral til telepude
Forlængerledning til telepude
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Installation
Sådan installeres UniVox® DLS30TV
Før du går i gang, skal du kontrollere, at dit TV fungerer korrekt
sammen med de tilsluttede produkter som video, parabolmodtager,
DVD, dekoder, etc. Enhederne skal være forbundet korrekt i serie,
som vist herunder.
Når enhederne er korrekt forbundne, skal lyd og billede automatisk
skifte til den valgte programkilde. Dette betyder, at hvis du f.eks.
tænder for dit video, skal TV’et automatisk skifte til lyd og billede
fra videoen. Hvis du tænder DVD’en, parabolmodtageren eller
dekoderen, skal billede og lyd fra TV’et automatisk skifte til lyd og
billede fra den enhed, du har valgt.

Serieforbindelse

Video/DVD

Digital box

Sådan forbindes UniVox®DLS30TV
Placér telepuden 1 i den stol eller sofa, hvor du ønsker at sidde, når du
ser TV. Telepuden kan placeres under stolens eller på sofaens pude.
Læg kablet 2 fra telepuden på en hensigtsmæssig måde, så den kan
nå hen til forstærkeren, der placeres bag ved TV’et.
Det er vigtigt, at placere kablet på en sådan måde, at der ikke er risiko
for at falde i kablet.
Forbind kablet til bøsningen på teleslyngeforstærkeren mærket LOOPPAD 3 .
Tag scartstikket ud af TV’et og forbind det til forstærkerens scartbøsning 4 .
4

u

Anvendelse
Forbind teleslyngeforstærkerens scartstik til TV’ets scartbøsning 5 .
Forbind strømforsyningens stik 7 til teleslyngeforstærkerens
strømtilslutningsbøsning mærket 12V AC 6 .
Sæt strømforsyningen i stikkontakten 7 og tænd.
Teleslyngeforstærkeren kan monteres bag på TV’et med de medfølgende klæbende velcroplader.
Extra mulighed: Via 3,5mm stik 11 kan der tilsluttes radio, andre
lydkilder eller tonekald.
Sådan anvendes UniVox® DLS30TV
Sæt høreapparatet/apparaterne på „T“ eller „M/T“, når du skal se
TV.
Hvis det er nødvendigt, kan styrken fra teleslyngeanlægget justeres
med styrkekontrollen på forsiden af forstærkeren 8 . Under normale
omstændigheder er det kun nødvendig at indstille styrken én gang,
da DLS30TV er forsynet med automatisk styrkekontrol.
Til kontrol af funktionen er DLS30TV forsynet med to kontrollamper
på forsiden.
Gul lampe 9 viser ved konstant gult lys, at forstærkeren får strøm
fra stikkontakten.
Grøn lampe 10 viser med blinkende lys afhængig af programmaterialet, du lytter på, at teleslyngeanlægget sender signal til
høreapparatet/høreapparaterne.

På nogle fladskærms TV’er kan det forekomme, at lyden i teleslynge og lyden i TV’ets højttaler ikke er synkron. Justér på
”TV sync” på fronten (xx) af forstærkeren til lyden er synkron.
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Rengøring
UniVox® DLS30TV kan aftørres med en let fugtig klud. Anvend
ingen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler.

6

Garanti
Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller
ombytning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør
opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.
Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller
uforsigtig anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force
majeur samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved
produktet.
Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er
foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller uhensigtsmæssig
opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret
anvendelse, reparation eller ændring af produktet.
Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De
gennemgår fejlsøgningsskemaet, hvis et sådant findes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved
hjælp af fejlsøgningsskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til
det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil
da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.
Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger,
mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik
HJM ApS. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som
indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, ledsages af en præcis
fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.
Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og
leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på
telefon 4717 5598.
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Dansk Høreteknik HJM ApS
Østervej 6
Postboks 114
3650 Ølstykke

Forhandler

dh-as@dh-as.dk
www.dh-as.dk
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Tlf.: 4717 5598
Fax: 4717 5588

