
Installationsanvisning

Univox® CTC
Hörslingesystem för receptioner och kassor
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Introduktion

Tack för att du har valt att köpa en Univox®-produkt 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.

Univox® Cross the Counter CTC är ett komplett system för att förse kassor och 
receptionsdiskar med hörslinga. Systemet består av slingförstärkare, slingkudde, mikrofon 
och vägghållare.

Alla våra förstärkare har en mycket hög utström för att uppfylla de normer och krav 
som finns med god marginal. För att säkerställa en hög kvalitet genomgår alla produkter 
noggranna tester.

Installerat i en kassa- eller receptionsdisk ger systemet hörselskadade med hörapparat 
möjlighet att med kraftigt förbättrad taluppfattbarhet kommunicera med personalen 
i receptionsdisken. Systemet är alltid aktivt och inga speciella förberedelser behöver 
göras, vare sig av den hörselskadade eller av personal. Det enda som krävs är att den 
hörselskadade sätter sin hörapparat i T-läge och att personalen talar normalt i närheten av 
systemets mikrofon.

Enligt Boverkets allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder bör receptioner vara försedda 
med hörslinga eller annan teknisk lösning, så att de blir tillgängliga för personer med 
nedsatt hörsel. CTC är klassad som en sådan hörselprodukt. 

Univox® CTC-120 (art.nr 202040A)
Slingsystemet består av en CLS-1 slingförstärkare, en slingkudde och en 13V AVLM5 mik-
rofon för vägg/glas samt vägghållare.

Univox® CTC-121 (art.nr 202040B)
Slingsystemet består av en CLS-1 slingförstärkare, en slingkudde och en M-2 mikrofon för 
bord/disk samt vägghållare.



5

Översikt CLS-1 CLS-1 Univox® slingförstärkare

Indikering 
ingångssignal

Nätspänning

M-2 svanhalsmikrofon AVLM5 mikrofon för 
glas/vägg

Slingkudde

Vägghållare för CLS-1 
slingförstärkare

Hörlurar Slingkudde Linjeingång

Mikrofonkänslighet

Mikrofon-
ingång

Linje-/mikrofon- 
ingång

Baskontroll Diskant-
kontroll

Rumslinga

Volym- 
kontroll

Indikering 
ström i slinga

Indikering 
nätspänning
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AVLM5 mikrofon

Slingkudden placeras vikt i vinkeln mellan 
receptionens främre vägg och diskens 

bordsyta.

Figur 2

Figur 1

CTC-120

AVLM5 mikrofon

Placering av 
slingkudde

Nätaggregat för 
vägguttag

Slingförstärkare
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Figur 3

Slingkudden placeras vikt i vinkeln 
mellan receptionens främre vägg och 

diskens bordsyta.

Figur 4

CTC-121

En högre placering av slingkudden ger 
möjlighet till ett starkare magnetfält och 
därmed en bättre taluppfattbarhet 
för hörapparatbärare som står upp.

M-2 svanhalsmikrofon

M-2 svanhalsmikrofon

Placering av slingkudde

Nätaggregat för 
vägguttag

Slingförstärkare
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Installation av CTC-120/121 
1. Plats för slingförstärkare

 Välj ut en lämplig plats där slingförstärkaren ska placeras. Tänk på att slingkudde, 
mikrofon och transformator skall anslutas till slingförstärkaren.

2. Vägghållare

 Om förstärkaren ska fastmonteras, skruva fast vägghållaren på lämpligt ställe. 

3. Plats för mikrofon

 Välj en lämplig plats för mikrofonen på disken. Vid placering av mikrofonen, tänk på att 
personalen ska kunna stå eller sitta och tala avslappnat med kunderna. Mikrofonen är 
rundupptagande och man behöver därför inte tala i omedelbar närhet av den. Förslag 
på placering av systemets delar, se figur 1-4. Placera mikrofonkabeln på lämpligt sätt 
och så att den når fram till slingförstärkaren. 

4. Bordslingan

 Montera slingkudden under receptionsdisken. Slingan monteras i vinkeln mellan 
receptionens främre vägg och dess övre del enligt figur 3 och 4. Detta ger ett jämnt och 
rätt riktat magnetfält och gör att hörapparatbärare hör bra även om de böjer sig fram, 
t.ex. för att skriva. Montera slingan med hjälp av häftpistol (var noga med att inte skada 
slingtråden i tygets ytterkanter) eller på annat sätt – bara du är säker på att slingan 
inte ramlar ned.

5. Anslut alla kablar

 Anslut transformatorns, slingkuddens och mikrofonens kablar till förstärkaren. Om 
vägghållaren används: stick upp anslutningskablarna genom vägghållaren underifrån. 
Vänd förstärkaren så att du har bak-/anslutningssidan nedåt och så att du kan läsa 
texten på förstärkarens frontpanel rättvänt. Anslut kablarna och sänk ned förstärkaren i 
vägghållaren och anslut därefter transformatorn till ett vägguttag.

6. Ström-lysdiod ska lysa

 När alla anslutningar är gjorda ska den blå lysdioden till höger på förstärkarens 
frontpanel lysa. Systemet är nu aktivt.

7. Nivå på insignalen

 För att det ska låta bra i slingan måste nivån på den inkopplade signalen (=mikrofonen) 
vara korrekt inställd. Gör så här:
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• Se till att potentiometern vid Mikrofoningången ”Mic” är satt i min- läge (helt vriden till 
vänster)

• Tala normalt i mikrofonen

• Vrid upp nivån med potentiometern vid ingången till dess lysdioden  ”In” på framsidan 
av förstärkaren tänds, sluta sedan vrida.

• Lysdioden ”In” ska lysa med fast sken, men inte överjusteras då det  bl.a. kan leda till 
förvrängt ljud

8. Nivå på slingan

• Tala normalt i mikrofonen. 

• Nivån i slingan justeras genom att rulla slingströmkontrollens tumhjul på 
förstärkarens frontpanel. 

• När den blå lysdioden för slingström i mitten på förstärkaren lyser/ blinkar i takt med 
talet, är alla anslutningar korrekta och det går ström i slingan.

9. Justering av nivå med Univox Listener (tillbehör)

 Nivån i slingan kan behöva justeras upp eller ned beroende på förutsättningarna på 
varje installationsplats. Gör så här:

• Verifiera att nivån i slingan är korrekt med kontrollinstrumentet för  hörslingor, Univox® 
Listener

• Håll Listener vertikalt där besökaren står och på samma höjd som hörapparaten 
befinner sig på (ca 1,60-1,70m över golvet)

• Korrekt nivå uppnås när lysdioden på Listeners framsida lyser huvudsakligen gult och 
ibland blinkar grönt i programtopparna

  Lysdiod ej tänd = < -6dB ej godkänd
  Lysdiod gul = -6dB – 0dB godkänd
  Lysdiod grön = > 0dB bra nivå

Efter justering av nivå, är systemet färdigt att tas i bruk.

Univox® Listener
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Säkerhetsföreskrifter och garanti 
Installatören/projektören ansvarar för att produkterna installeras så att ingen risk för 
brand kan uppstå. Observera även att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom 
ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering.

Bo Edin AB kan inte åläggas ansvar för störningar i radio- eller TV-utrustning, och/eller för 
direkta, oavsiktliga eller efterföljande skador eller förluster till någon person eller enhet, 
om utrustningen har installerats av okvalificerad och obehörig personal och/eller om 
installationsanvisningar i produktens bruksanvisning inte har följts noggrant.

Teknisk information 
För kompletterande upplysningar hänvisar vi till produktblad och CE-certifikat som 
kan laddas ner på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk 
dokumentation beställas via support@edin.se.

Mät- och 
kontrollinstrument 
Univox® Listener  art.nr 230450
Slingmottagare för snabb och enkel ljudkvali-
tetstest och kontroll av nivå i slingan.

Univox® FSM Basic art. nr 401014
Instrument för professionell mätning och 
kontroll av hörslingor enligt IEC 60118-4.

Univox® Listener

Univox® FSM Basic
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Underhåll och skötsel 
Univox® CTC kräver normalt sett inget underhåll. Om enheterna skulle bli smutsiga, torka 
dem då med en ren fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Felsökning 

Kontrollera lysdiodsindikatorer enligt installations-/inkopplingsanvisning och funktions-
kontroll beskrivet i detta dokument. Använd Univox® Listener för kontroll av ljud och nivå i 
slingan.

Service 
Om systemet trots ovanstående felsökning inte fungerar bör ni lämna det till 
försäljningsstället eller sända det till Bo Edin AB, se adressuppgifterna på sista sidan i 
denna installations- och bruksanvisning. 

Om ni skickar systemet till Bo Edin AB, vänligen fyll i en retursedel och beskriv felet. 
Retursedeln finns att ladda ned från www.edin.se under rubriken Support. Märk godset med 
ert namn, adress och telefonnummer samt bifoga kvitto eller faktura.

Miljö 
Släng förbrukade batterier/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.
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Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB
Förrådsvägen 2B

181 41 Lidingö

+46 (0)8 767 18 18
info@edin.se
www.edin.se
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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.


