Univox HDA-2M
Digital-/analogomvandlare
Art nr 281041
Bruksanvisning

Inledning
Tack för att du har valt att köpa en Univox HDA-2M Digital-/analogomvandlare
från Bo Edin AB. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.
Vi rekommenderar att du läser igenom hela bruksanvisningen före installation och
användning.
En digital-/analogomvandlare används om du har en analog slingförstärkare,
trådlösa hörlurar eller halsslinga som saknar digital ljudingång, samtidigt som din
TV (eller annan digital ljudkälla) saknar analog ljudutgång.
Börja med att kontrollera att den utrustning du skall ansluta till omvandlaren är
avstängd.

Innehåll i förpackningen
• Digital-/analogomvandlare (1.)
• Optisk kabel (2.)
• Nätadapter (3.)
I vissa produktpaket ingår en audiokabel.
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Översikt

Optisk kabel

Audiokabel

Anslut omvandlaren till TV-n
1. Ta av plastskyddet från anslutningskontakterna på den optiska kabeln.

Här är plastskyddet
borttaget.

2. Anslut ena änden till uttaget märkt Toslink på omvandlaren och den andra
änden i motsvarande uttag på TV-n. På TV-n kan uttaget vara märkt med
Toslink alternativt Optical.

Toslink

Toslink / Optical

Optisk kabel
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Anslut omvandlaren till slingförstärkaren (eller
sändarenheten till dina trådlösa hörlurar/halsslinga)
Använd den audiokabel som följer med slingförstärkaren/sändarenheten eller
som levererades med digital-/analogomvandlaren.
1. Anslut den röda och vita pluggen i det röda och vita uttaget på
omvandlaren (R/L).
2. Anslut den andra änden i ljudingången (3,5 mm) på slingförstärkaren/
sändarenheten till dina trådlösa hörlurar/halsslinga. Ingången på
slingförstärkaren/sändarenheten är märkt med IN eller AUDIO IN.
Sändare
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Audiokabel
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Sändarenhet
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Anslut omvandlaren till eluttaget
1. Anslut nätadaptern, som medföljer i förpackningen, till uttaget märkt
DC/5V på omvandlaren och den andra änden i eluttaget.
2. Anslut slingförstärkaren/sändarenhetens nätadapter till eluttaget enligt
bruksanvisningen för respektive produkt.
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Säkerhetsföreskrifter/Garanti
Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i
produkten, ovarsamhet eller felaktig inkoppling/montering.
Använd inte produkten med annan nätadapter än de som anges i denna
bruksanvisning.

Underhåll och skötsel
Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.
Placera inte produkten där den utsätts för starkt solljus, element eller andra
värmealstrande källor, regn, vatten eller fuktiga omgivningar.
Om produkten skulle bli smutsig, torka den då med en lätt fuktad trasa (ej våt!).
Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Felsökning
Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och
sätta i dem igen. Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots dessa
åtgärder inte fungerar.

Teknisk information och service
För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CEcertifikat som kan laddas ner från www.edin.se.
Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller
Bo Edin AB på support@edin.se.
Om produkten, trots felsökning i enlighet med bruksanvisningen, inte fungerar
skall den lämnas till försäljningsstället.
Produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB skall sändas med företagspaket
eller motsvarande till: Bo Edin AB, Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö. Märk
försändelsen med SERVICE.
Bifoga ett brev med namn, adress, telefonnummer och felbeskrivning
tillsammans med kvitto eller faktura i försändelsen.
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Miljö och återvinning
Släng förbrukad produkt 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.

Tillbehör
Art nr		

Beskrivning

281041R3
		

HDA-2M Digital-/analog omvandlare inkl optisk kabel och
audiokabel RCA-3,5mm

281041RC
		

HDA-2M Digital-/analog omvandlare inkl optisk kabel och
audiokabel RCA-RCA
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Noteringar
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Bo Edin AB 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.
Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök
Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Hearing excellence since 1965
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Tel 08-767 18 18
Fax 08-767 18 20

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu

hda-2m-du-se 160303
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