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Sikkerhedsinstrukser
Benyttes produktet ikke i henhold til sikkerhedsanvisningerne kan fabrikanten ikke
stilles ansvarlig for eventuelle skader.
1. Du kan skade din hørelse, hvis du lytter til for høje lyde i længere tid.
2. Forkert brug kan påvirke din hørelse. Følg derfor instruktionerne trinvist.
3. Rengør udelukkende MegaLoop ProTM og dets tilbehør med en blød klud og
uorganisk rengøringsmiddel.
4. Brug kun adaptere, som er designet og godkendt til brug med dit høreapparat.
5. For at undgå risiko af elektronisk stød eller personlig skade bør du altid tage
basale sikkerhedsforanstaltninger i betragtning.
6. Læs og forstå instruktionerne inden brug og følg altid advarsler og
instruktioner på enheden.
7. Undlad at bruge produktet i fugtige, våde, meget varme- eller kolde miljøer.
8. Placer altid produktet på en stabil og sikker overflade, og installer det altid et
sted, hvor ledningen ikke bliver beskadiget eller udgør en snublefare.
9. Placer produktet således, at der er mulighed for ventilation, da produktet kan
blive varmt ved brug.
10.
Henvis venligst al service til kvalificeret personale. Hvis serienummeret
fjernes, er garantien ugyldig.
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Oversigt over pakkens indhold
A.
B.
C.
D.
E.

MegaLoop forstærker
Strømforsyning
Teleslyngeledning
Monteringsklips
Mikrofon

F.
G.
H.
I.
J.
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Scartstik
Phono-phono kabel
TOSlink kabel
Fjernbetjening
AAA batterier (2 stk)

1.
2.
3.
4.
5.

Digital lydindgangs indikator
Valg af kanal
Tone kontrol
Lydstyrke
Indgang til høretelefon

6.
7.
8.
9.

11)
DC strøm indgang
12)
Teleslyngekabel forbinder
13)
Genvind kontrol
14)
Optisk digital lydkabel
indgang
15)
Koaksial digital lydkabel
indgang

Lydløs indikator
Teleslynge indikator
Tænd/sluk knap
Tænd/sluk indikator

16)
Linje 1 indgang
17)
Linje 2 indgang
18)
Prioritets mikrofon
indgang
19)
Mikrofon indgang 1
20)
Baggrundsstøj kontrol
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Installationsvejledning
1. Placer din MegaLoop PRO forstærker ved dit TV eller anden ønsket lydkilde.
Tjek at der er mulighed for ventilation og et ledigt strømstik til rådighed.
2. Start fra forstærkeren og lad teleslyngeledningen (C) løbe rund i rummet. Det
kan fastgøres et fodpanel, billedliste eller under et gulvtæppe ved brug af
monteringsklips (D). Ledningen kan også fæstnes over dørkarme hvis
nødvendigt. Sørg for at efterlade nok ledning til at nå forstærkeren.
3. Hvis du bruger en LOOP PAD (valgfrit) placer da denne i en passende position
på den valgte stol, og forbind starten af denne til kabelforbinderen (12). Læg
ledningen, hvor den ikke udgøre snublefare.
4. Fjern overskydende teleslyngeledning, og afisolér begge ender af ledningen,
når din teleslynge er sat op i hele rummet. Teleslyngeledningen tilsluttes
herefter din MegaLoop PRO forstærker (12). Tryk på knappen på din
teleslyngeforbinder (12) og et hul vil komme til syne, indsæt kabel (C) og slip
knappen for at låse kablet på plads.

Forbindelse
Lydforbindelsen vil opnå højeste kvalitet uden baggrundsstøj.
5. Når du tilslutter til et TV, der har digital optisk lyd udgang, brug da TOSlink
kablet (H) til at forbinde fra TV digital udgang til optisk digitale indgang på
forstærkeren (14). Brug kanalknappen (2) til at vælge indstilling for digital lyd
forbindelse.
6. Ved forbindelse til et TV med koaksial lydudgang brug da et koaksial kabel
(ikke inkluderet) til koaksial lydudgangen på TV’et og forbind det med koaksial
indgangen på forstærkeren (15). Brug kanalknappen (2) og vælg indstillingen
for koaksial lyd.
OBS: Du skal muligvis ændre indstillingerne på dit TV’s digitale udgang til PCM så
den digitale lyd passer til teleslyngforstærkeren.
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7. Ved forbindelse til TV med analog lydudgang forbind da phono-phono kabel
(G) til TV’ets lydudgang. Forbind herefter kablet til din forstærker (16 eller 17).
Brug kanalknappen (2) til at vælge den rette indstilling.
8. Hvis dit TV eller andre lydkilder ikke har en telefon udgang, kan du i stedet
benytte det medfølgende Scart stik (F), eller phono-phono kablet (G). Vær
venligst opmærksom på, at den indvendige højtaler kan blive slået fra når du
bruger phone-phone kablet i høretelefonudgangen.
9. Hvis direkte forbindelse ikke er muligt ved brug af mirkofonen (E), forbind da
det 3.5 mm mikrofonstik ind i mikrofonindgangen på forstærkeren (18 eller
19). Monter herefter mikrofonen på TV’ets højtaler. Mirkofonen kan også
benyttes til at tale direkte med teleslyngesystemet, så du kan tale direkte til
høreapparatsbrugere mens de lytter til Tv’et. En mirkofon kan bruges
samtidig med en linje indgang til at overvåge andre lyde som en dørklokke
eller telefon. Der kan bruges to mirkofoner på samme tid.
OBS: Mikrofonerne er meget sensitiv og for høj lyd fra TV højtaleren kan fordreje
lyden i dit høreapparat, når det er i ”T” indstilling. TV højtalerens lydstyrke bør sættes
på et komfortabelt niveau for en normalthørende person.
10.
Brug kanalknappen (2) på forsiden af forstærkeren til at vælge den rette
lydforbindelse. Et rødt lys (1) vil indikere hvilken kilde, der er valgt indtil
strømmen er afbrudt på stikkontakten. Når strømmen igen er tilsluttet er
standard lydindgangen optisk.

Strøm
11.
Stik strømforsygningen (B) i en stikkontakt nær TV’et eller anden
lydkilde, tilslut herefter den anden ende ind i strømindgangen på
forstærkeren (11).
12.
Tænd nu for din forstærker (8) og et grønt lys (9) vil lyse. Tænd for dit TV.
Det røde teleslyngelys (7) burde nu begynde at lyse, dette indikerer at
systemet virker. For at starte med at bruge systemet sæt da lydstyrken (4) til
midterposition og sæt herefter dit høreapparat til ”T” indstilling.
13.
For at slukke for forstærkeren tryk da på tænd og sluk knappen (8) og det
grønne lys (9) vil skifte farve til rød. Forstærkeren vil herefter være i standby,
hvilket bruger minimalt strøm, og der vil ikke blive udsendt nogle signaler.
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Næste gang din forstærker tændes vil lydstyrken, tonen og
kanalindstillingerne være gemt.
For at slukke alt strøm, koble da forstærkeren fra stikkontakten. Når
strømmen tilsluttes igen vil standard indstillingerne igen være optisk. Dine
personlige indstillinger vil derfor skulle indstilles igen:
• Sæt TV’et eller andet lydudstyr til normalt lydniveau for andre i huset.
• Vælg den rette lydkanal ved brug af kanalknappen (2)
• Sæt lydstyrkekontrollen til minimum/ normalt toneleje (midterposition)
• Skift dit høreapparat til ”T” indstilling.
• Tilpas lydstyrken og tonen til dig.
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