Bruksanvisning
Sender og bærbar mottaker med
halsslynge
DIRLYD1
VARENR.: 1844

Sender og bærbar mottaker med halsslynge, for direktelyd fra Vestfold Audio forsterkere,
som VOX UNO, VOX DUO og VOX BASE. Kan også brukes til TV lytting. Senderen
tilkobles forsterker, TV o.l. med den medfølgende mini-jack kabelen, og sender lyden
direkte til mottakeren. Overføringssystemet er av "studiokvalitet" og benytter EUgodkjente radiofrekvenser.
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1 I pakken
•
•
•
•
•

2.2 Mottakeren

Sender type VAS
Strømadapter med USB kabel
Mini-jack /4p mini XLR kabel
Mottaker type FM-MVA
Halsslynge type

Mottakeren er batteridrevet med 2 AA
batterier, som er plassert under det
avtagbare dekselet på baksiden av
mottakeren.
Koble halsslyngen inn i mottakerens
lydutgang, og slå på mottakeren.

2 Koble til

1

2.1 Senderen

2

3

Senderen benytter en batterieliminator,
som plugges inn i USB-C kontakten i
bunnen av senderen.

6
Mottakeren sett ovenfra

1
4
2

4

3

5
Mottakerens front

1. Sett tilkoblingskabelen inn i
senderens mini-XLR kontakt på
toppen og koble jack-pluggen til
lydkilden.

1. Tilkobling halsslynge
2. På/Av-knapp og status LED
-Fast grønt lys = på
-Av = mottaker avslått
3. Volumkontroll
4. Innebygd høyttaler
5. Display og funksjonsvelgere
6. Linjeutgang. For eventuell tilkobling
av lyd ut til forsterker.
NB! Mono-jack.

2. Senderen slås på/av med-bryteren
(2) på toppen.
3. Når den er i bruk lyser en grønn
indikatorlampe (3) på toppen av
senderen.
4. For å kompensere for høyt/lavt
signalnivå i lydkilden, kan
følsomheten justeres med en liten
skrutrekker.

Som standard leveres mottakeren med
to alkaline AA-batterier.
NB! Senderen og mottakeren må være
innstilt på samme kanal. Se avsnittet
Kanalvalg nedenfor.

Senderen bør være avslått når den ikke
er i bruk.
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Mottakeren kan henges rund halsen i
den medfølgende snoren, puttes i
lommen eller festes i beltet.
Det finnes også tilbehør som veske til å
ha rundt livet og en
lomme til å ha rundt
overarmen.

4 Kanalvalg
Kanalen man skal benytte må være
forskjellig fra kanaler benyttet av
trådløse mikrofoner i
systemet/nærliggende system.

Du kan benytte mottakeren for å
lytte etter ledig kanal.
Sender:
Skyv av lokket over batteriet, og still inn
valgt kanal og kanalbank på senderen.

Ta på halsslyngen og juster lydstyrken
til behagelig lydnivå oppnås.

3 Mottakerens display
Kanal
Kanalbank

Bruk en liten flat
skrutrekker.
Gyldige kanalvalg:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kanalbank 1
Kanal 0-F
Kanalbank 2
Kanal 0-F
Kanalbank 3
Kanal 0-4
Bank 4-9 er ikke i bruk.
Dersom bankvelger stilles til 4-9, eller
kanalvelger stilles til en kanal høyere
enn 4 i bank 3, vil indikatorlampen gi en
feilvarsling.

Kanalbank
Batterinivå
RF signalnivå
Auto power av
Mute
Varsel for lavt batteri
Låsesymbol
Kanal
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Still inn samme kanal og kanalbank på
mottakeren slik:

5 Spesielle funksjoner
5.1 Valg for at enheten skal slå
seg av automatisk

1. Slå på mottakeren (2)
2. Trykk og hold «SET» for å låse opp
enheten for programmering.
3. Benytt piltastene «opp» og «ned» for
å velge KANALBANK. Trykk «SET»
når riktig BANK er valgt.
4. Benytt piltastene «opp» og «ned» for
å velge KANAL.
5. Trykk «SET».
Enheten lagrer innstillingene og går
automatisk ut av menyen. Enheten
er klar til bruk.

Med denne funksjonen aktivert vil
enheten slå seg av automatisk 30
minutter etter at senderen er slått av.
Funksjonen er som standard satt til
«off».
1. Slå på mottakeren (2).
2. Trykk og hold «SET» for å låse opp
enheten for programmering.
3. Trykk «SET» 2 ganger til «AtF»
vises.
4. Benytt piltastene for å slå funksjonen
på.
Det vises et klokkesymbol når
funksjonen er på.
5. Trykk «SET».
Enheten lagrer innstillingene og går
automatisk ut av menyen. Enheten
er klar til bruk.

NB! Hvis du ikke endrer kanalbank eller
kanal, fortsetter innstillingene til
"spesielle funksjoner".

NB! Hvis du ikke endrer AtF fortsetter
innstillingene til neste "spesielle
funksjon".
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5.2 Varsel for lavt batteri

6 Låse menyen

Funksjonen er som standard satt til
«off».

Menyen kan låses for å unngå utilsiktet
endringer.

1. Slå på mottakeren (2).
2. Trykk og hold «SET» for å låse opp
enheten for programmering.
3. Trykk «SET» 3 ganger til «Lob»
vises.
4. Benytt piltastene for å slå funksjonen
på.
Det vises et bjelle-symbol når
funksjonen er på.
5. Trykk «SET».
Enheten lagrer innstillingene og går
automatisk ut av menyen. Enheten
er klar til bruk.

1. Slå på mottakeren (2).
2. Hold begge piltastene inne samtidig
til displayet viser «LOCK ON»

Utfør samme prosedyre for å låse
enheten opp igjen.
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10 Tekniske spesifikasjoner

7 Sendereffekt

Generelt
Frekvensområde: 100 – 11000 Hz
Sendereffekt:
5 – 20 mW
Radio båndbredde: 823 – 832 MHz
Rekkevidde:
Opp til 120 meter, fri sikt

Bryter for å endre
sendereffekten.
(under kanalvelger)
N = Normal
L = Redusert effekt

Sender
Dynamikk, sender: >95dB
Strømfors. Sender: 5VDC / USB-C

Sendereffekten skal normalt ikke
endres, da den normale effekten
generelt gir riktig rekkevidde.

Mottaker
Batteri:
Batteritid:
Mål (BxHxD):

8 Vedlikehold
Mottakeren og hodetelefonen kan
rengjøres med myk klut oppvridd i
lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet
må ikke utsettes for væskesøl eller sprut
med vann.

2xAA, Alkaline
10t
62 x 20 x 98 mm

11 Samsvarserklæring
Vestfold Audio AS erklærer at produktet
er i overensstemmelse med direktiv
2014/53/EU.
Samsvarserklæringen i fulltekst er
tilgjengelig på følgende
internettadresse:
www.vestfoldaudio.no/samsvar

Lagring når ikke i bruk
Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.

12 Leverandør

9 Resirkulering

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
3241 Sandefjord
Tel. 3347 3347
Epost: post@vestfoldaudio.no

Produkter og batterier skal ikke kastes
sammen med restavfall.
Gjør deg kjent med lokale bestemmelser
for avfallsdeponering av elektriske
produkter.
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13 Feilsøking
Problem
Ikke lys i av/på knapp på
mottakeren
Ikke lys i lampen på
senderen.

Feilretting
Bytt batterier
Er senderen slått på?
Kontroller at strømmen er riktig tilkoblet.

Sender blinker rødt

Feil kanal/kanalbank-innstilling.

Ingen lyd fra halsslyngen Trekk ut halsslyngen fra mottakeren og hør om det er lyd
fra mottakerens innebygde høyttaler.
Hvis det er lyd der:
• Skru opp volumet for sterkere signal i slyngen.
• Kontroller høreapparatets innstilling (T-stilling)
Er sender og mottaker innstilt på samme kanal?
Er senderen riktig tilkoblet lydkilden og er det signal på
lydutgangen?

Brumming/støy

Tilkoblingskabelen til senderen er ikke koblet skikkelig inn
i lydkildens utgang.

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no
tel. 33 47 33 47

