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Inledning
Tack för att du valt att köpa en produkt från Bo Edin AB. Vi 
hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten. 

CLA40 är en telefonlurförstärkare som ger en akustisk 
förstärkning av ljudet i telefonluren och den är avsedd att 
användas med bordstelefoner.

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder 
produkten.

OBS! 

Denna telefonlurförstärkare är anpassad för personer med 
nedsatt hörsel och är försedd med volym- och tonkontroll för 
individuella inställningar. Det är viktigt att varje användare 
känner till denna funktion.



4

46 mm

Instruktion för montering på vägg
Avståndet skall vara 46mm mellan borrhålen.

OBS! 

Skissen är inte skalenlig.
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Bildöversikt

Ovansida

Lock till batterifack

Skruvfästen för väggmontering

Öppningsknapp till 
batterilock

Vred för anpassning
till olika telefontyper

Volymkontroll Tonkontroll

Knapp för extra 
förstärkning

Undersida
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Bildöversikt

Uppifrån

*)  TNV-3 klassad enligt EN60950

Ingång för  
telefonlinjesladd (1) *)

Utgång för  
telefonlinjesladd (2) *)

Batteriindikator

Nedifrån
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Sätta i batterier
Telefonlurförstärkaren CLA40 drivs av ett 9V PP3 batteri. Sätt i 
batteriet så här:

1. Öppna och ta av batterilocket på undersidan genom att 
pressa ned lockets knapp, se bilden på sidan 5.

2. Sätt i 9V-batteriet åt det håll som märkningen visar i 
botten på batterifacket. Låt det svarta bandet gå under 
batteriet och sticka upp på andra sidan. Du kan då dra i 
bandet för att lätt ta ur batteriet. 

3. Sätt tillbaka locket, nedtill först, och tryck till så att det 
knäpper fast, se bilden på sidan 5.
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Ansluta CLA40 till telefonen
Anslut telefonlurförstärkaren CLA40 så här: 

1. Koppla ur telefonlursladden från telefonen.

2. Tag fram sladden som följer med i förpackningen. Anslut 
sladdens ena ände i telefonen där telefonlursladden nyss 
satt och den andra i telefonlurförstärkarens   ingång (1), se 
övre bilden på sidan 6.

3. Koppla sedan in telefonlursladden i telefonlur 
förstärkarens utgång (2), se nedre bilden på sidan 6.

Viktigt!

Telefonlurförstärkaren kan ej användas ihop med en telefon 
där knappsatsen sitter direkt på telefonluren.
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Volymkontroll
Anpassa volymen i telefonluren genom att skjuta knappen 
märkt med V på telefonlurförstärkarens framsida uppåt eller 
nedåt. Volymen kan anpassas från Din telefons standardnivå 
och upp till 30 dB. Telefonlurförstärkaren aktiveras automatiskt 
när den känner av ljud från telefonlurens högtalare eller 
mikrofon. Vid tystnad i mer än 15 sekunder stängs den av 
automatiskt.

Tonkontroll
Anpassa tonläget i telefonluren genom att skjuta knappen 
märkt med T på telefonlurförstärkarens framsida uppåt eller 
nedåt. Tonläget kan anpassas i 5dB-nivåer från 0dB och uppåt 
eller nedåt efter Dina behov och önskemål.
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Batterilampa
Batterilampan lyser varje gång du använder Din 
telefonlurförstärkare. Om batterilampan lyser svagt eller inte 
alls när telefonlurförstärkaren används behöver batteriet bytas 
för att säkerställa bästa möjliga ljudkvalitet och prestanda.

Viktigt!

Koppla alltid ur telefonlurförstärkaren innan du byter batteri.

Extra förstärkning
Om ni behöver ytterligare 10dB förstärkning, tryck och 
håll nere förstärknings-knappen (Boost). För att undvika 
återkopplingsproblem är mikrofonen bortkopplad i detta läge. 
Släpp upp knappen när du ska tala, så hör mottagaren dig igen
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Felsökning
• Kontrollera att alla sladdar är rätt inkopplade.

• Kontrollera att batteriet fungerar och är korrekt isatt och 
anslutet. 

• CLA40 levereras med vredet på förstärkarens undersida 
ställt på ”klockan 4”, vit punkt. Denna inställning passar till 
de allra flesta telefoner. Om förstärkaren ej fungerar med 
din telefon kan du prova de andra 11 lägena genom att 
vrida vredet.

• Om det inte fungerar trots att du provat alla 12 
inställningar, koppla då ur telefonlurförstärkaren från 
telefonen och tillbaka igen.

• Om telefonen fungerar när förstärkaren ej är ansluten 
kan det bero på två saker; förstärkaren är felaktig eller 
kopplingen i din telefonlursladd fungerar ej med CLA40.

• Om problem kvarstår efter att telefonlurförstärkaren 
är urkopplad, så kan problemet bero på telefonen eller 
telefonlinjekontakten.

Vid handhavandefrågor, reklamationer etc. ber vi er vänligen 
kontakta den återförsäljare som levererat produkten.
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Skötsel och garanti
Om produkten skulle bli smutsig, torka den då med en ren 
lätt fuktad trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka 
rengöringsmedel.

Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått 
genom ingrepp i produkten, ovarsamhet eller felaktig 
inkoppling/montering. 

Produkten får inte utsättas för fukt, vatten eller direkt solljus. 
Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden. 

Teknisk information och service
Om produkten trots ovanstående felsökning inte fungerar bör 
du lämna det till försäljningsstället/audionommottagningen 
eller sända det till Bo Edin AB enligt nedanstående adress. 

Märk godset med ditt namn, adress och telefonnummer 
samt bifoga kvitto eller faktura (konsumentprodukt): och 
felbeskrivning. 

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/
broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från 
”Dokumentarkiv” på www.edin.se. 
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Miljö och återvinning
Släng förbrukade batterier och produkten enligt gällande 
miljöföreskrifter. 

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen. 

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar 
du till en bättre miljö.
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Anteckningar, kvitto (garanti) m.m.
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Återförsäljare

Bo Edin är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa 
hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med 
true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en 
hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom 
att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både 
användar- och miljösynpunkt.

www.edin.se
www.hörbutiken.se / www.hoerbutiken.seStockby Hantverksby 3

181 75  Lidingö

Hearing excellence since 1965


