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Side 2 

Oversigt over pakkens indhold 
 

 

 

A. MegaLoop forstærker 

B. Strømforsyning 

C. Teleslyngeledning 

D. Monteringsklips 

E. Mikrofon 

F. Scartstik 

G. Phono-phono kabel 

  



 

 

Side 3 

Produktoversigt 
Figur 1 

 
 

 

 

 

Figur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Justering af 

baggrundsstøj  
2. Lydstyrke 5. Tone justering  

1. Lydudgang til 

halsslynge eller 

hovedtelefoner  

4. Indikator for 

teleslynge  

6. 

Tændt/

slukket 

LED 
7. Tænd/sluk 

knap 

13. Strøm 

indgang  

12. Teleslynge 

tilslutning 

11. Indgang for 

Scart- eller 

lydinput 

10. Gainkontrol, kontakt 

for skift af lineinput 

9. Mikrofonindgang 

P og 1 

8. Line output 



 

 

Side 4 

Installationsvejledning 
1. Placer din MegaLoop forstærker ved dit TV eller anden ønsket lydkilde. Tjek at 

der er mulighed for ventilation og et ledigt strømstik til rådighed. 

2. Sæt din strømforsyning (B) i stikkontakten og tilslut den derefter til din 

MegaLoop (8, figur 2). 

3. Træk teleslyngeledningen rundt langs kanten af rummet, startende- og 

sluttende ved din MegaLoop forstærker. Ledningen kan ledes henover 

dørkarme, hvis det er nødvendigt, og kan også ledes under tæpper eller 

monteres på fodpanelerne (figur 3). 

4. Fjern overskydende teleslyngeledning, og afisolér begge ender af ledningen. 

Teleslyngeledningen tilsluttes herefter din MegaLoop forstærker (9, figur 2). 

5. Hvis du ønsker at bruge en pudeslynge (valgfrit) skal du tilslutte den i (9, figur 

2). 

6. Forbind phono-phono kabel (G) til Tv’ets lydudgang, hvis det har et sådan. 

Forbind herefter kablet til din MegaLoop (10, figur 2). 

 

Har dit TV ikke en lydudgang kan du i stedet benytte det medfølgende Scart 

stik (F), hvori du kan sætte phono-phono kablet, og derfra ind i din MegaLoop 

(10, figur 2). 

 

Kan du heller ikke tilslutte et Scart stik, kan du i stedet benytte mikrofonen. 

Forbind mikrofonens ledning til din MegaLoop (12, figur 2) og monter herefter 

mikrofonen på Tv’ets højtaler med velcro (figur 4). 

7. Tænd nu for din MegaLoop ved at trykke på tænd/sluk knappen (7, figur 1). 

Tænd/sluk LED vil nu lyse grønt (6, figur 1). 

8. Test af din opsætning: Sæt baggrundsstøj til N (1, figur 1), tal ind i mikrofonens 

i et normalt toneleje, skrue op for lydstyrken.  Når indikatoren for teleslyngen 

(5, figur 1) lyser rødt ved du at din MegaLoop opsætning virker. Indstil herefter 

lydstyrken til dit ønskede niveau. 

 


