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        Mikrofon       Modtager
                                   til samtalepartner      til dig

Opladning
Ladeledningen (charge) kobles til strømforsyningen som sættes i stikkontakten 
i væggen. Enheden placeres vandret på et bord eller lign. og ladeledningen 
tilkobles ladekontakten på enheden ved hjælp af et af de to magnetiske stik. 
Enhedens lampe lyser rødt når den lades op, og grønt når den er fuldt opladet. 
Systemet kan lades op i enten tændt eller slukket tilstand. Det gør, at blandt 
andet synshæmmede kan betjene systemet ved at lade enhederne være 
tændt hele tiden, og tilkoble opladeren når man ikke bruger dem. 
 
Tænd/sluk

• Tænd: Tryk og hold tænd/sluk knappen inde til den grønne lampen 
slukker. Det tager ca. 1 sekund. 

     
• Sluk: Tryk og hold tænd/sluk knappen inde til den røde lampen slukker. 

Det tager ca. 1 sekund. 
 



Lytte
Når man skal bruge halsslyngen, sættes høreapparaterne i teleslynge 
programmet (MT/T). 

Alternativt kan man bruge et par almindelige hovedtelefoner. Audinor har 
specielt tilpassede hovedtelefoner med god taletydelighed og kort ledning, 
som passer til systemet. Når man bestiller et DUO system med 
hovedtelefoner, følger der også en halssnor med til modtageren. 

Regulering af lydstyrke på modtager
Tryk på knappen med + symbol for at skrue op for lyden. 
Tryk på knappen med – symbol for at skrue ned for lyden.

Man hører et lille bip hver gang volumen ændres. Man skal trykke gentagne 
gange på knappen for at lave større ændringer. Når lydstyrken når minimum 
eller maksimum niveau, kan man se en serie hurtige røde blink. 

Tilkobling af ekstern lydkilde
Man kan tilkoble en ekstern lydkilde til både mikrofon (TV mm) og modtager 
(iPad, mobiltelefon mm). Brug det medfølgende audiokabel (media) med 
magnetisk stik. 

Det kan nogle gange være lidt besværligt for borger selv at tilkoble systemet til 
TV, idet der ikke er en standard lydudgang blandt de forskellige TV-modeller 
og mærker. Kontakt evt. Audinor for assistance. 

Man kan bruge systemet til Skype, Zoom eller tilsvarende programmer når 
man bruger en iPad eller computer. Sæt audiokablet i iPad’ens hovedtelefon-
jack, og forbind den til Audinor modtageren vha. magnetstikket. Man taler ind i 
iPad’ens mikrofon, og hører klart og tydeligt i begge høreapparater.  

Brugt på samme måde, kan man tilkoble systemet til mobiltelefon. Sæt 
audiokablet til telefonens hovedtelefon-jack og forbind den til Audinor 
modtageren vha. magnetsikket. Man taler ind i telefonens mikrofon som man 
plejer. Hvis borger har en nyere iPhone eller en anden smartphone uden 
hovedtelefon-udgang (jack), vil der findes en adapter/overgangsledning som 
passer. Kontakt evt. Audinor for nærmere information.  



Mere kaffe?
Ved at vippe modtageren til vandret position, 
kan man høre via modtagerens mikrofon. 
Funktionen benyttes når man ønsker at høre en 
taler tæt på, f.eks. når mikrofonen er tilkoblet 
fjernsynet. Lampen lyser hvidt når funktionen er 
aktiv. Når modtageren slippes igen, 
genetableres den almindelige modtager 
funktion. 

Funktionen er som udgangspunkt ikke aktiv ved ibrugtagning af det nye DUO-
system. Første gang aktivering: Løft modtager op vandret, og hold ”lydstyrke 
op” knappen ind i 5 sekunder, indtil den hvide lampe blinker. Man kan 
deaktivere funktionen igen ved holde enheden vandret, og skrue helt ned for 
lydstyrken, til den røde lampen blinker. 

Mute/Dæmpning af bordmikrofon
Vend mikrofonen med forsiden ned mod bordet for midlertidigt at mute den. 
Når den vendes tilbage, kan man høre lyden igen.

Mikrofonen kan også mutes ved at trykke på den nedre funktionsknap ”mute”. 
På den måde kan mikrofonen også mutes når den eksempelvis bæres rundt 
om halsen. 

Batteristatus
Med et kort tryk på tænd/sluk knappen på enten modtager eller mikrofon vil 
batteristatus blive fortalt, f.eks. ”Mikrofon batteri 80 procent”, med tydelig 
dansk tale. 

• Mikrofonens batteristatus introduceres med ”Mikrofon batteri ….”

• Modtagerens batteristatus introduceres med ”Batteri ….”.



Parring
Enhederne er færdig parret ved levering. For at parre en modtager til en ny 
mikrofon, trykkes ”lydstyrke op”-knappen på modtageren inde i 3 sek. Du vil se 
et blåt blink og høre en dobbel-tone via halsslyngen som bekræftelse. 

Systemet har i udgangspunktet en ”universal”-kodenøgle, som er åbent 
tilgængelig for andre Audinor enheder. Hvis man ønsker at skabe et lukket/ 
aflytningssikkert system, skal der først skabes en unik kodenøgle i mikrofonen:

• Sluk for mikrofonen og tænd for den igen. Indenfor de første 30 
sekunder, holdes parringsknappen i mikrofonen inde i 6 sekunder, indtil 
du ser et blåt blink.

• Par herefter modtager til den nye kodenøgle ved at holde 
parringsknappen (lydstyrke +) inde i 6 sekunder. Du vil se et blåt blink og 
høre en dobbel-tone som bekræftelse. 

Tekniske data: 
Vægt: 47g
Mål: 90 x 45 x 12mm
Feltstyrke: +12dB re. 400MA/m, IEC118-4
Batteri: Genopladeligt Lithium Polymer 3,7V, 700mAh
Ladetid: Mindre end 2 timer
Drifttid: Op til 14 timer
Radio: 2.4GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering
Radio: RED 2014/53/EU, ETSI 300 328 v.2.2.2:2019 
Rækkevidde: Typisk 15m (indendørs 10-20m afhængigt af lokalet).

HMI-nummer: 128323 

Kontakt: 
Audinor ApS, Benediktevej 5, DK-3480 Fredensborg
Mail: info@audinor.dk  Telefon: (+45) 42180685


