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1. Innledning
Lydputen er spesielt utviklet for å
gi best mulig gjengivelse av TVlyd i godstolen.
Med Lydputen bak nakken får du
nærfeltslyd fra TV med normalt
stemmenivå (65dB). Det gir
meget god lyd som er lett å
oppfatte, og det med et lydnivå
som ikke forstyrrer andre
personer i rommet.
Samtidig som du hører hva som
sies på TV kan du følge med på
samtaler i rommet.

Lydputen er designet for å passe
de fleste "godstoler" med høy
rygg.
Lydputen må brukes sammen
med "Sender for TV-Lytting", som
bestilles separat. (Varenr. 1562)
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2. Oversikt
Lydputen



⑬
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Figur 1 Lydputen

Figur 4 Mottakerens kanalvelger



⑦
⑧

Figur 2 Lydputen over stolrygg

Mottakeren
 ⑩⑪⑫

1.

Volumkontroll

2.

På/Av

3.

Høyttalere med avtakbart
trekk

4.

3,5mm Jack kontakt

5.

Avtakbart trekk

6.

Strammereim

7.

Mottaker-lomme

8.

Motvektslodd

9.

Tonesetting

10. Indikator for mottak av
radiosignal
11. På-indikator
12. Lydsignal ut (stereo jack)
13. Kanalvelger
14. Tilkoblingsledninger

Figur 3 Mottakeren topp
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3. Komme i gang
Lydputen i stolen

Stille inn kanal

Lydputen henges over stolryggen
med "overhenget" bakover.
Flytt den opp og ned til
høyttalerne er på høyde med
ørene dine.
Spenn den fast med
strammereimen (6).

For at du skal motta lyd fra TVapparatet, må det benyttes en
sender som tilkobles lydutgang
på TV-apparatet, dekoder eller
lydanlegg. Denne bestilles
separat:
"Sender for TV-Lytting"
(Varenr. 1562).
Mottakeren i Lydputen må stilles
inn til samme kanal som på
senderen. Lydputen er
fabrikkinnstilt til kanal 1.
Ta ut mottakeren og still til riktig
kanal med
kanalvelgeren (13).

Høyttalerputene kan vinkles.
Prøv deg fram til det som passer
deg best.
Fjernkontrollen legges fram til
armlenet.

Koble til strømforsyningen
Strømforsyningen er fast tilkoblet
elektronikkboksen (mottakeren)
som ligger i lommen nederst i
bærestykket bak.
Sett strømforsyningen i kontakten
på veggen.
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4. Daglig bruk
1. Slå på Sender for TV-lytting.
(Se egen bruksanvisning.)
2. Slå på TV-apparatet / dekoder
/ lydanlegg.
3. Slå på Lydputen (1).
4. Juster lydvolumet (2) til et
behagelig nivå.
5. Vinkle høyttalerne for beste
komfort.
6. Du kan tilpasse lydbildet med
tonekontrollen (9).
7. Vask trekket når det begynner
å bli skittent. Lydputens
stofftrekk over høyttalerne og
bakstykket kan tas av og
vaskes:
Håndvask 30 grader.

Tips
Du kan vinkle lydputens
høyttalere.

5. Viktig informasjon


Lydputen skal ikke utsettes
for regn / vannsøl.



Temperatur: 0ºC-+40ºC



Lydputen skal ikke benyttes
eller lagres der det er
kondenserende luft.

6. Resirkulering
Lydputen skal ikke kastes
sammen med restavfall.
Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser for
avfallsdeponering av elektriske
produkter.
Riktig håndtert vil store deler av
produktet kunne resirkuleres,
samtidig som du skåner miljøet.

Viktig
Kontroller jevnlig alle ledninger.
Hvis du oppdager at isolasjonen
har blitt skadet slik at den
elektriske lederen vises, må
straks trekke ut strømforsyningen og ikke bruke
produktet.
Kontakt servicepersonell.
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7. Tekniske data
Frekvensområde:
Radio båndbredde:
Bruksområde:
Strømforsyning
Vekt:
Dim (HxBxD):

40 – 14000 Hz
863 – 865 MHz
Innendørs
230VAC / 15V DC
1150g
200x130x90 mm

8. Tilbehør
For overføring av lyden fra TV-apparatet

Sender for TV-lytting
Art.nr. 863-SENDER
Varenr. 1562
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9. Feilsøking
Problem

Mulig årsak

Løsninger

Ingen lyd i høyttalere og
ikke grønt lys i (1).

Ingen strømtilførsel

Koble til strømforsyningen.

Strømforsyningen virker ikke. Kontakt assistanse/service.

Ingen lyd i høyttalere, men
grønt lys i (1).
Ikke gult lys i (10)

Senderen er tilkoblet feil på
TV/dekoder/lydanlegg
Mottaker står på feil kanal.
Senderen er ikke påslått.

Dårlig lyd

Volumet er stilt for høyt
Tone er ikke riktig

Høyttalerne vil ikke stå i
posisjon

Daglig bruk har løsnet
strammingen i hengsel.

Koble til riktig.
Still inn mottaker til riktig
kanal (13).
Skru på senderen.
Juster nivået med (2)
Prøv andre tonesettinger
med (9)
Ta av trekket rundt
høyttaleren.
Skru til mutter på akselen til
passe friksjon oppnås.
(Krever verktøy.)

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du
kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.
For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til
post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.

Vestfold Audio AS
www.vestfoldaudio.no
tel. 33 47 33 47
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