Univox® AutoLoop

Volautomatische ringleidingversterker voor
TV/muziek/microfoon
Gebruikshandleiding
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Introductie
Wij danken u dat u voor een Univox® product hebt gekozen en hopen dat u tevreden zult zijn.
De Univox® AutoLoop is een volautomatische ringleidingversterker voor draadloos luisteren door uw
hoortoestel. Sluit uw televisie, stereo, MP3, microfoon of enige andere audiobron met een 3,5 mm
connector aan op de AutoLoop.
In de Univox® AutoLoop box vindt u een ringleidingversterker, een netadapter en de door u gekozen lus
oplossing (zie de afbeeldingen op de voorpagina). De bijbehorende accessoires voor dit product vindt u
in het hoofdstuk Accessoires.
Gelieve deze gebruikshandleiding aandachtig te lezen alvorens dit product aan te sluiten en te
gebruiken. Alle Univox® versterkers hebben een zeer hoog uitgangsvermogen waardoor deze
producten krachtig en betrouwbaar zijn en aan de bestaande IEC 60118-4 standaarden voldoen.

Productoverzicht

Functie-indicator (geplaatst onder de versterker bij de voorzijde)

Audio ingang 3,5 mm mic/lijn

Kamerlus

Inductie onderlegger/
Banklus

Netadapter
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Audiobronnen aansluiten
Een audiobron aansluiten

Sluit uw audiobron(nen) aan op één van de twee 3,5 mm mini-jack ingangen aan de achterkant.
• Voor microfoons, gebruikt u in principe de linker ingang gemarkeerd met Mic/Line.
• Voor andere audiobronnen, gebruikt u in principe de rechter ingang gemarkeerd met Line.
• Indien u twee microfoons of twee audiobronnen hebt, sluit u de tweede bron gewoon aan op de
andere ingang.
Let op: indien u denkt dat de geluidskwaliteit niet goed is of deze niet naar tevredenheid is, sluit uw
audiobron dan aan op de andere ingang om te testen of dit het resultaat verbetert. Dit is niet schadelijk
voor de apparatuur. Gebruik een adapter indien uw audiobron niet is uitgerust met een 3,5 mm minijack.

Flatscreen tv-verbinding

Bij het aansluiten van een ringleidingversterker op een flatscreen televisie, kan er een lichte vertraging
optreden tussen het geluid van de luidspreker van de televisie en het geluidssignaal van de
SCART/audio uitgang van de televisie.
Om het echo-effect dat vanwege dit tijdverschil kan ontstaan te vermijden, dient u het geluid in de lus te
vertragen om het synchroon te maken met het geluid van de luidsprekers. Indien dit het geval is bij uw
televisie, gebruik dan Univox® televisie Sync. Sluit de audiobron aan op de Sync’s 3,5 mm ingang van
de televisie of met de SCART-aansluiting. Sluit vervolgens de Sync’s 3,5 mm connector van de televisie
aan op de lijningang van de Autoloop.

De lus aansluiten
De Kamerlus draad aansluiten

Trek de lusdraad uit (0,75 mm²) en leg deze rondom het luistergebied. Bevestig de draad op
vloerniveau of plafondhoogte (ongeveer 2,4 m / 8ft). De kamerlus draadrol wordt geleverd met 50
bevestigingsklemmen.
De draad mag ook op andere manieren worden bevestigd. Sluit de uiteinden van de draad aan op de
linker veerklem-aansluiting van de twee connectoren op de achterkant van de versterker gemarkeerd
met ‘Loop’.
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De Inductie onderlegger of Banklus aansluiten

Plaats de inductie onderlegger op uw zitting, op of onder het kussen. De Banklus wordt rond de bank op
de vloer gelegd, bijvoorbeeld onder een kleed. Zorg ervoor dat u hoofdkabel zo legt, dat niemand over
de kabel struikelt. Sluit de DIN-connector van de inductie onderlegger/banklus aan op de DINaansluiting op de achterkant van de versterker.

Netvoeding
Sluit eerst de netadapter aan op de gemarkeerde aansluiting op de versterker. Steek de adapter
vervolgens in het stopcontact.

Instellingen
Univox® AutoLoop werkt volledig automatisch. Er hoeft niets te worden ingeregeld.

Onderhoud
Onder normale omstandigheden hebben Univox® ringleidingversterkers geen speciaal onderhoud
nodig. Mocht het apparaat vuil worden, neem het apparaat dan af met een licht vochtige doek. Geen
oplosmiddelen of zware reinigingsmiddelen gebruiken.

Problemen oplossen
Indien de ringleidingversterker niet naar tevredenheid functioneert, controleer dan het volgende:
• Zorg eerst dat uw hoortoestel op de T-stand staat en dat de ringleidingversterker op de netspanning is
aangesloten.
• Brandt de “Functie-indicator”? Zo niet, controleer dan of de audiobron is aangesloten en een signaal
uitzendt. Indien de audiobron is aangesloten en een signaal uitzendt en de “Functie-indicator” toch
niet brandt, dan werkt de versterker niet correct en dient u verder te lezen in hoofdstuk Service van
deze gebruiksaanwijzing.
• Indien de “Functie-indicator” brandt maar u toch geen signaal ontvangt met uw hoortoestel, is de
inductie onderlegger/ banklus/ lusdraad niet of niet correct aangesloten. Zorg ervoor dat deze correct
is aangesloten.
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Service

Indien het product niet werkt na het uitvoeren van de hierboven beschreven controles, neemt u dan
contact op met de plaatselijke distributeur van het product voor verdere instructies. Indien het product
naar Bo Edin AB dient te worden opgestuurd, voeg dan een ingevuld Serviceformulier bij. Dit kunt u
downloaden van www.edin.se, Support.

Technische informatie

Voor extra informatie raadpleegt u de productinformatie/ brochure en het CE-certificaat dat u kunt
downloaden van www.univox.eu, Downloads. Indien nodig, kunt u een lijst van reserveonderdelen of
andere technische documenten bestellen via support@edin.se.

Milieu

Wanneer u dit product wilt afvoeren nadat het einde van zijn levenscyclus is bereikt, doet u dit dan
volgens de lokaal geldende regels voor het aanbieden van afval. Het respecteren van het afvalbeleid is
belangrijk voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid.

Accessoires
Onderdeel Nr. Beschrijving
283002
283210
283220
283240
203060
281015
282009
242401
241205
281016
581050
241501
241601

Inductie onderlegger 400x400x5mm, 10m kabel, grijs
Verlengkabel voor Inductie onderlegger, 10m, grijs
Banklus, 8m, incl. 10m verlengkabel, zwart
Kamerlus, 30m rol, incl. 50 clips, lichtgrijs
Televisie Sync, audiosynchronisatie voor flatscreen tv
Audioconversiekabel, 3,5 mm mini/jack naar 2xRCA mini/jack, 1,5 m kabel
Dubbele jack voor twee inductie onderleggers, 3,5 mm mini/jack naar 2xRCA aansluitingen
Speaker microfoon 13A, zelfklevend klittenband, 3,5 mm mini/jack, 1,8 m kabel
Handmicrofoon JTS NX-9, XLR mini/jack, geen kabel
Microfoonkabel voor JTS NX-9, XLR aansluiting naar 3,5 mm mini/jack, 2,5 m kabel
Dasspeldmicrofoon, 3,5 mm mini/jack, 1.1m kabel
Grensvlak microfoon 13T, 3,5 mm mini/jack, 3m kabel
Zwanenhals microfoon M-1, 3,5 mm mini/jack, 1,5 m kabel
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Univox© AutoLoop
Onderdeel Nr. Beschrijving
201510P
201510R
201510S
201540P
201540R
201540S
201560P
201560R
201560S
201580P
201580R
201580S

Univox© AutoLoop EU met inductie onderlegger
Univox©AutoLoop EU met kamerlus
Univox©AutoLoop EU met banklus
Univox©AutoLoop UK met inductie onderlegger
Univox©AutoLoop UK met kamerlus
Univox©AutoLoop UK met banklus
Univox©AutoLoop US met inductie onderlegger
Univox©AutoLoop US met kamerlus
Univox©AutoLoop US met banklus
Univox©AutoLoop AUS met inductie onderlegger
Univox©AutoLoop AUS met kamerlus
Univox©AutoLoop AUS met banklus
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Distributeur

Univox by edin, wereldwijd de belangrijkste expert en producent van hoogwaardige audio
ringleidingsystemen, ontwikkelde de eerste echte ringleidingversterker in 1969. Sindsdien is het onze
missie om de luistergemeenschap van dienst te zijn met de beste service en zijn onze prestatie-eisen
sterk gefocust op Onderzoek en Ontwikkeling voor nieuwe technische oplossingen.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, SE-181 75 Lidingö, Zweden

www.univox.eu

Hearing excellence since 1965
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