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1. Innledning 
Den mobile teleslyngekofferten er 
velegnet i de tilfeller man trenger 
et midlertidig tale- og 
teleslyngeanlegg. 
Teleslyngekofferten inneholder 
en god teleslyngeforsterker, 
trådløse mikrofoner basert på 
den velkjente AudioLink 
kvaliteten (1 stk hodebøyle og 1 
stk håndholdt). 
I kofferten medfølger også en 
aktiv høyttaler som øker 
taletydeligheten for normalt-
hørende og de med mer 
moderate hørselstap. 
Oppsett og bruk av anlegget er 
meget enkelt og alle tilkoblinger 
er på utsiden av kofferten. 
 

2. Oversikt 
I kofferten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tilkoblinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Håndholdt mikrofon 

 Trommel med 
teleslyngekabel 

 Teleslyngeforsterker 

 Aktiv høyttaler m/ 
mikrofonmottakere 

 Strømforsyning for aktiv 
forsterker (løs) 

 Hodebøylemikrofon med 
beltesender  

 Kontakt for teleslyngekabel 

 Kontakt for tilkobling til aktiv 
høyttaler (linje inn) 

 Nettkontakt for 240VAC. 
 

 
 
 

Figur 1 I kofferten 

Figur 2 Tilkoblinger 
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3. Komme i gang 
Først 
Åpne kofferten og ta ut alle 
delene bortsett fra 
teleslyngeforsterkeren (som er 
fast montert). 
 

Legg ut teleslyngekabelen 
Du må trekke ut hele kabelen, 
selv om rommet er lite! 
 
Trekk ut kabelen av trommelen, 
og legg den langs kanten av 
rommet eller utenfor det området 
der folk skal sitte. 
 
Koble XLR-kontakten i den "løse 
enden" tilbake inn i 
kabeltrommelen slik at en slynge 
dannes. 
Koble så den andre enden av 
teleslyngekabelen inn i 
teleslyngekofferten . 
 

 Viktig 
Hvis ikke hele teleslynge-
kabelen trekkes ut vil lyden 
forvrenges og effekten 
reduseres. 

 

Teleslyngeforsterkeren blir varm 
under drift. Lokket på kofferten 
må derfor stå åpent så lenge 
anlegget er i bruk, og åpningen 
rundt forsterkeren må ikke 
tildekkes!  

 

Den aktive høyttaleren plasseres 
på stabilt underlag omtrent i 
hodehøyde for tilhørerne. 
 
Bruk den medfølgende 
signalkabelen og koble den 
aktive høyttaleren (MONO UT) til 
teleslyngekofferten . 
 
 
Strømforsyningen  
kobles til kontakten 
merket 13,2V DC,  
og til vegguttaket. 
 
 
 
 
 
 

Slå på anlegget 
Nå kan teleslyngeforsterkerens 
nettkabel kobles til nettkontakten 
 på kofferten og til vegguttaket. 
 
Den aktive høyttaleren slås på 
med bryteren merket POWER. 
Grønt lys tennes. 
 
Volum reguleres til 
passende nivå med 
volumkontrollen. 
 
 

 Tips 
Begynn med lavt volum for å 
unngå overraskelser. 
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4. I bruk 
Ta i bruk mikrofonene 
Den aktive høyttaleren har to 
mikrofonmottakere slik at begge 
de medfølgende mikrofonene kan 
brukes samtidig. 
 
Mikrofonene leveres med 
oppladbare AA-batterier, men 
man kan også benytte vanlige 
alkaliske AA-batterier. 
 
Den håndholdte mikrofonen 
betjenes med skyvebryteren.  
 
 
 
 
 
Hodebøylemikrofonens sender 
betjenes med bryteren på toppen 
av senderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et gult lys vil tennes bak på den 
aktive høyttaleren når en 
mikrofon slås på. 

 Tips 
Se de medfølgende 
bruksanvisningene for mer 
informasjon om mikrofonene. 

 

Den aktive høyttaleren har kun 
en volumkontroll. Lydbildet er fast 
innstilt til å gi best mulig 
gjengivelse av stemme. 
 
Lydstyrken bør ikke stilles for 
høyt, men til et nivå som 
oppfattes behagelig for 
tilhørerne. 
 
Lydstyrken i høyttaleren påvirker 
ikke lydstyrken i teleslyngen. 
 

 Tips 
Se den medfølgende 
bruksanvisningen for mer 
informasjon om den aktive 
høyttaleren (stemmeforsterker). 
 

Teleslyngeforsterkeren er riktig 
innstilt fra fabrikken og skal ikke 
justeres! 
 

Hvis du opplever piping 
(feedback) er lydnivået stilt inn 
for høyt i forhold til hvordan 
mikrofonen benyttes eller hvor 
du står i forhold til den aktive 
høyttaleren. 
Forsøk å skru ned lydstyrken, 
flytte deg utenfor høyttalerens 
"lydfelt" og bruk mikrofonene 
nærmere munnen. 
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5. Tilkobling av lydkilder 
På baksiden av den aktive 
høyttaleren er det 2 
linjeinnganger med phono-
kotakter. Her kan det tilkobles 
eksterne lydkilder som f.eks. PC 
og MP3-spiller. 

6. Viktig informasjon 
• Alle delene i 

teleslyngekofferten kan 
rengjøres med en myk lett 
fuktet klut. 

• Ingen produkter må ikke 
utsettes for regn / vannsøl. 

• Temperatur: -10ºC-+40ºC 
• Teleslyngekofferten skal 

ikke benyttes eller lagres 
der det er kondenserende 
luft. 

 

7. Resirkulering 
Telelsyngekofferten med 
produkter 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Tekniske data 
Frekvensområde, audio:  100 – 12000 Hz 
Radio båndbredde:  783 – 832 MHz 
Bruksområde:  Innendørs. 
Nominell driftsspenning:  230VAC (teleslyngeforsterker) 
Strømforsyning/Lader:  13,2V DC (aktiv høyttaler) 
Slyngekabel:   40 meter 
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9. Feilsøking  
Problem Mulig årsak Løsninger 
Ingen lyd og ikke grønt lys 
i power-knapp 

Strømforsyningen er ikke 
tilkoblet 

Koble til strømforsyningen i 
aktiv høyttaler og i kontakten 
på veggen.  

Ingen lyd i høyttaleren, 
men grønt lys. 

Lydnivået står for lavt Skru opp lydenivået med 
volumkontrollen. 

Ikke gult lys bak på aktiv 
høyttaler 

Mikrofonen er ikke påslått. Skru på mikrofonen 
 

Ikke gult lys bak på aktiv 
høyttaler 

Mikrofonen er på feil kanal. Still inn riktig mikrofonkanal. 
Bruksanvinsninger. 

Det er ikke lyd i 
teleslyngen 

Teleslyngeforsterkeren 
mangler strøm. 

Koble til 230VAC. 

 Signalkabelen er ikke 
tilkoblet. 

Koble signalkabelen til 
teleslyngekofferten og aktiv 
høyttaler. 

 Teleslyngekabelen er ikke 
riktig tilkoblet. 

Sjekk tilkoblingene 
 

 Det er brudd i 
teleslyngekabelen. 

Om mulig: mål om kabelen 
er OK. Hvis ikke må den 
repareres. 

Dårlig/ingen lyd i 
teleslyngen 

Teleslyngekabelen er ikke 
trukket helt ut av trommelen. 

Trekke kabelen elt ut og legg 
den ut over gulvet. 

 Teleslyngekabelen ligger 
uhensiktsmessig. 

Forsøk å legge kabelen 
bedre i forhold til tilhørerne. 

 Det er metall i gulvet eller 
der kabelen ligger. 

Forsøk å løfte kabelen litt 
over gulvet. 

 
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. 3347 3347. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:post@vestfoldaudio.no
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Vestfold Audio AS 
www.vestfoldaudio.no 

Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord 
tel. 3347 3347 / Epost: post@vestfoldaudio.no 

http://www.vestfoldaudio.no/
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