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Introduktion
Tack för att du valt Univox® SmartLoop bärbara hörslinga, den portabla slingförstärkaren! 
Vi hoppas att du kommer att bli nöjd! SmartLoop erbjuder mångsidig hjälp till 
hörapparatsanvändare vid otaliga situationer och platser som kräver korta eller 
längre enskilda möten eller möte med flera deltagare/talare. Enheten drivs av ett 
uppladdningsbart litium-polymerbatteri och är alltid redo för omedelbar användning. Inga 
installationsarbeten krävs.

SmartLoop-paketet innehåller:
• Univox® SmartLoop
• DC-nätaggregat och sladd
• Monteringsfot
• Informationsskylt med T-symbol
• Kardborreband

• Bruksanvisning

Säkerhetsföreskrifter och underhåll
Installatören/projektören ansvarar för att produkterna installeras så att ingen risk 
för brand kan uppstå. Varken sändare eller nätaggregat får täckas över. Installera 
endast sändaren i ett torrt och välventilerat utrymme. Öppna ej enhetens hölje, då 

det kan innebära risk för elstötar. Använd endast den medföljande nätadaptern. Enheten 
kräver normalt sett inget underhåll. Om enheten skulle bli smutsig, torka den då med en 
ren fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller rengöringsmedel. Hantera produkten med 
varsamhet för att förlänga livstiden.

Garanti
Produkten omfattas av 2 års garanti. Utrustningen ska installeras enligt anvisningarna 
i detta dokument. Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom 
ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Service
Om produkten inte fungerar ska den lämnas till försäljningsstället. Produkt som är köpt 
direkt av Bo Edin AB ska sändas med företagspaket eller motsvarande till:  
Bo Edin AB, Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö. 

Miljö och återvinning
Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter. Bo Edin AB är 
anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen. Om du följer ovanstående önskemål om 
återvinning medverkar du till en bättre miljö. 
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Bruksanvisning
1. Enheten kan läggas, ställas eller monteras 

under skrivbord/reception. För optimal 
prestanda bör SmartLoop placeras mellan 
hörapparatsanvändaren och personen som 
talar - räckvidden är inom ca 1m.

2. Ställ strömbrytaren (6) på "ON" för att slå 
på enheten. Strömindikatorn (5) lyser blått. 
Enheten kan drivas med det inbyggda batteriet 
eller medföljande nätadapter. (8).

3. SmartLoop har en inbyggd elektretmikrofon 
men kan även användas med ett externt 
headset eller en konferensmikrofon ansluten 
till 3,5mm-ingången (2). Justera ljudnivån 
med nivåkontrollen(4). Fyra nivåinställningar 
är tillgängliga inom Min-Max-området. Ställ 
omkopplaren på "Min" och tala normalt för att 
kontrollera ljudnivån. Hörlursuttaget (3) är en 
direkt återspegling av slingans signalström och 
ljudkvaliteten kan enkelt bedömas genom att 
koppla in hörlurar. Justera nivån om det behövs.

Batteriladdning
Enheten har ett inbyggt uppladdningsbart Li-polymerbatteri. Ladda batteriet i minst 3 
timmar innan du använder enheten för första gången. För att ladda, anslut den medföljande 
nätadaptern till DC-ingången (8). Fulladdat batteri ger ca. 14 timmars användning.

Batteriets status LED (7) indikerar stadigt rött när laddningen krävs. Ladda i minst 3 
timmar för att uppnå full kapacitet. För att säkerställa full batterikapacitet och optimal 
prestanda bör enheten vara ansluten till nätadaptern hela tiden, om möjligt.

1. INTERN MIKROFON

4. VOLYMKONTROLL

8. ANSLUTNING NÄTAGGREGAT

7. STATUS BATTERI (röd)
6. STRÖMBRYTARE AV/PÅ
5. STRÖMINDIKATOR (blå)

3. HÖRLURSUTGÅNG (3.5mm)

2. EXTERN MIC/LINE-INGÅNG (3,5mm)
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Bo Edin AB  Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö Tel: 08 7671818 Email: info@edin.se
Besöksadress Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö  Fax: 08 7671820 Webb: www.edin.se

Hearing excellence since 1965

Tekniska data
Strömförsörjning  Inbyggt litium-polymerbatteri 
 Externt nätaggregat ingår 
 Energiförbrukning  36mA@12V 

Batteritid Användning  Upp till 14 tim 
 Laddningstid  3 tim

Ingångar Inbyggd mikrofon   Maxeffekt vid 70dBSPL@1m 
 Extern mikrofon/linje  3.5mm-ingång 
 Phantomspänning   12V 
 Mik/Linje-känslighet   5mV-1.5Vrms, -45dBu 
 Max ingångsnivå   1.5Vrms (+5.7dBu)

Utgångar 3,5mm-hörlursutgång

Uteffekt hörslinga Fältstyrka (125ms rms) max 400mA/m@1m avstånd

Distorsion  <1%

Dubbelverkande AGC  Dynamiskt område   > 50-70dB (+1.5dB) 

 Insvängningstid: 2-500ms   Utsvängningstid: 0.5-20dB/s

LED-indikering Ström På/Av 
 Batteriladdning

Mått (B) 299 x (H) 248 x (D) 15mm

Vikt 500g

Monteringsalternativ Aluminiumfot 
 Kardborrefäste
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Tillbehör
Art nr Beskrivning
241602 M-2 Svanhalsmikrofon, för bord, 3,5mm 
242420 AVLM5 Mikrofon, för väggmontage, 3,5mm 
241280 CBL 410 PCC Konferensmikrofon, 3,5 mm 


