
 

Dok. nr.:  7551-3 
Dato:  2021-08-31 

Bruksanvisning 
Bærbar mottaker med 

hodetelefoner,ørepropper og lader 
FM-MVAHTL 

VARENR.: 1832 
 
 

 
Bærbar stemmeforsterker med headset/ørepropp som gjør det mulig for bruker å ha en-
til-en samtaler uten at andre oppfatter forsterket taleleyd i rommet. Med denne 
løsningen kan brukeren også prate til en person på avstand, som feks. kan være 
kommunikasjon mellom familiemedlemmer i hjemmet, i butikk, på tur, i bil, og alle steder 
hvor det ikke er ønskelig at lyden forsterkes ut til omgivelsene. I støyende omgivelser 
en slik løsning avgjørende. Brukeren benytter en egnet AudioLink-mikrofon, som i dette 
tilfellet også kan være en mygg-mikrofon. (Ingen fare for feedback.) 
Overføringssystemet er av "studiokvalitet" og benytter EU-godkjente radiofrekvenser. 
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Mottakeren 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Tilkobling hodetelefon/ørepropper 
2. På/Av-knapp og status LED 

 -Fast grønt lys = på l 
 -Av = mottaker avslått 

3. Volumbryter 
4. Innebygd høyttaler 
5. LCD Display  
6. Linjeutgang. For eventuell 

tilkobling av lyd ut til forsterker.  
NB! Mono-jack. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virkemåte 
Mottakeren betjenes med på/av-
knappen (2) og volumbryteren (3) på 
toppen. Når den er i bruk lyser 
indikatorlampen/Status LED (2) på 
toppen av senderen. Senderen skal 
være avslått når den ikke er i bruk.  
 
Senderen og korresponderende 
mottaker i Vestfold Audio systemet må 
være innstilt på samme kanal. 
Mottakeren har 16 kanaler som kan 
velges under innstillinger på LCD 
displayet. Still inn kanal tilsvarende den 
senderen/mikrofonen du skal lytte på. 
 
Før første gangs bruk må mottakeren 
lades helt opp. Se avsnitt Lading.  

1                  2    3     

Figur 1 Mottakeren sett ovenfra 

Figur 2 Mottakerens front 
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Hodetelefon / ørepropper 
Ledningen med jack i enden skal 
tilkobles mottakerens hodetelefon 
utgang (1). 
 
Hodetelefonene tilpasses slik at de sitter 
bahaglig over ørene. 
 
Daglig bruk 
Mottakeren bør stå i laderen når den 
ikke benyttes, slik at batteriet alltid er 
fulladet og mottakeren klar til bruk. 
Mottakeren kan henges rund halsen i 
den medfølgende snoren, puttes i 
lommen eller festes i 
beltet. 
Ta på hodetelefonen 
og slå mottakeren på.  
Juster lydstyrken til 
behagelig lydnivå 
oppnås. 

Batteri 
Mottakeren drives at to1.5V AA-
batterier, som er plassert under dekselet 
på baksiden av mottakeren.  
Som standard leveres mottakeren med 
to NiMh oppladbare batterier, som skal 
lades i senderen når denne står i 
laderen. 
 
Lading 
Slå av mottakeren og sett den i laderen. 
Sørg for at mottakeren settes i riktig 
retning.   
Indikatorlampen på 
laderen vil blinke i 
noen sekunder for å 
«lese» batteristatus. 
Deretter vil den lyse 
fast grønt mens 
enheten lades. 
Indikatorlampen slår seg av når batteriet 
er fulladet.  
NB! Indikatorlampen kan noen ganger 
begynne å blinke under lading, for 
selvtest og beskyttelse av batteriene.  
 
Installasjon og funksjoner 
 

 
 

1. Bank 
2. Batterinivå 
3. RF signalnivå 
4. Auto power av 
5. Mute 
6. Varsel for lavt batteri 
7. Lås 
8. Kanal 
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Sammenkobling med sender 

 
NB! For at mottakeren skal kunne motta 
fra senderen, må sender og mottaker 
stilles på riktig BANK og riktig KANAL. 
NB! Bank «0» på mottaker tilsvarer 
Bank «1» på mikrofon. (Bank 1 = bank 
2, bank 2 = bank 3 etc.).  

1. Trykk og hold «SET» for å låse 
opp enheten for programmering.  

2. Benytt piltastene «opp» og «ned» 
for å velge BANK. Trykk «SET» 
med et kort trykk når riktig BANK 
er valgt.  

3. Benytt piltastene «opp» og «ned» 
for å velge KANAL. Trykk «SET» 
med et kort trykk når riktig 
KANAL er valgt.  

4. Enheten lagrer innstillingene og 
går automatisk ut av menyen når 
riktig BANK og KANAL er valgt. 
Enheten er klar til bruk 

 
Valg for at enheten skal slå seg av 
automatisk 

 
Med denne funksjonen påslått vil 
enheten slå seg av automatisk 30 
minutter etter at senderen er avslått.  
 

a. Funksjonen er som standard satt 
til «off». Benytt piltastene for å slå 
funksjonen på.  

b. Det vises et klokkesymbol når 
funksjonen er på.  

c. Trykk «SET» for å lagre.  
 

 
Varsel for lavt batteri 
 

 
 

a. Funksjonen er som standard satt 
til «off». Benytt piltastene for å slå 
funksjonen på.  

b. Det vises et alarmsymbol når 
funksjonen er på.  

c. Trykk «SET» for å lagre.  
 
Lås menyen 
 

 
Med denne funksjonen låser du 
menyen, slik at man ikke utilsiktet endrer 
innstillingene. 
 

a. Hold begge piltastene inne 
samtidig til displayet viser «LOCK 
ON» 

b. Utfør samme prosedyre for å låse 
enheten opp igjen.  
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Enkel feilretting 
Dersom mottakeren ikke virker, bør du 
sjekke følgende: 
1. Slå mottakeren på. Status LED 

lampen (2) skal lyse fast grønt. Gjør 
den ikke det, må batteriet lades eller 
skiftes. 

2. Hvis batterilevetiden begynner å bli 
kort, må batteriene skiftes. Kontakt 
leverandøren. 

 
Rengjøring utført av bruker 
Mottakeren og hodetelefonen kan 
rengjøres med myk klut oppvridd i 
lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet 
må ikke utsettes for væskesøl eller sprut 
med vann. 
 
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 
 
Tekniske spesifikasjoner  
Frekvensområde:   100 – 15000 Hz 
Radio båndbredde: 823 – 832 MHz 
Mål (BxHxD): 62 x 20 x 98 mm 
Rekkevidde:   Opp til 120 meter,  

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

 
 

Vestfold Audio AS 
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord  

www.vestfoldaudio.no 

http://www.vestfoldaudio.no/samsvar

