
TV 2500
Extra hörlurar/mottagare 

Viktig information!

För fullständig instruktion om hur du använder TV 2500 hänvisar vi till 
bruksanvisningen som följer med det kompletta systemet.

Börja med att ladda batteriet

Det är viktigt att batteriet är fulladdat innan du kopplar samman hörlurarna med din 
sändarenhet.

Sätt i medföljande batteri i hörlurarna/mottagaren. Se till att mottagaren är 
avstängd (position ”OFF”) och placera mottagaren i sändaren. Laddningen startar 
automatiskt. Batteriindikatorn lyser rött och övergår till grönt när batteriet är 
fulladdat efter ca 2,5 timmar. 

OBS! Du kan också använda det fulladdade extrabatteriet som sitter i sändaren.

Gör så här för att koppla samman hörlurarna med sändaren

1. Stäng av sändaren genom att ta ur nätadaptern från eluttaget.

2. Koppla ur kabeln som ansluter sändaren med din TV (eller den ljudutrustning 
som du har anslutit sändaren till).

3. Aktivera dina nya hörlurar/mottagaren genom att skjuta strömbrytaren på 
mottagaren till läge ”ON”. LED-indikatorn på hörlurarna blinkar långsamt.

4. Håll nere mikrofonknappen i 3 sekunder (den stora knappen på mottagarens 
framsida). Den gröna LED-indikatorn blinkar snabbare.
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Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö www.edin.se www.hörbutiken.se /
www.hoerbutiken.se

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.

5. Sätt tillbaka sändarens nätadapter i eluttaget.  
OBS! Detta måste göras inom 9 sekunder, annars måste du börja om från steg 4.

6. Om sammankopplingen har lyckats hörs en kort bekräftelseton i hörlurarna och 
den blinkande gröna LED-indikatorn övergår i ett fast sken.

7. Sätt tillbaka kabeln som ansluter sändaren med din TV (eller den ljudutrustning 
som du vill ansluta sändaren till).




