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Inledning
Tack för att du har valt att köpa en Univox DLS-70 slingförstärkare. Vi hoppas 
att du kommer att bli nöjd med produkten.

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.

Vi rekommenderar att du läser igenom hela installationsanvisningen före 
installation och användning.

Förpackningens innehåll
• DLS-70
• Nätsladd
• Installationsanvisning (denna)
• Certifikat och beskrivning av mätmetoden
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Översikt 

Framsida

2.
1. Baskontroll
2. Diskantkontroll
3. Slingströmskontroll
4. Slingströmsindikator
5. Nätspänningsindikering

1. 3. 4.
5.

Baksida

6. 7. 8. 9. 10.

6. Nätanslutning
7. Anslutning slingkudde
8. Anslutning för slinga och 

indikering

9. Linjeingång
10. Mikrofoningångar
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Anslutningar
Tvinna slingtråden och skjut in den till kontaktens botten där den självlåses. 
För att ta bort slingtrråden; tryck med en flat skruvmejsel på den orangefärgade 
knappen och dra samtidigt ut slingtråden.

1-varvsslinga Ingångar (9) och (10) 2 st

(9) Linjeingång, 30 mV-10 V/ 
56 kOhm, utan phantom-spänning.

(10) Mikrofoningångar, 4,5 kOhm, 
med inbyggd phantomspänning 
(12 V DC) för elektretmikrofoner. 
Ingångarna klarar även signaler upp 
till 10 V.

Slingströmskontrollen (3) visar 
att förstärkaren, kablage och 
signalkällor är OK. Den visar inte 
nivån i slingan, för att kontrollera 
den behövs en fältstyrkemätare, se 
Information FSM 2.0 och Listener.

Hörapparaternas omkopplare ska 
stå i läge ”T” eller ”MT”.

2-varvsslinga

Tryckknapp eller annan signalkälla 
som ger en slutande funktion.

Spänning in. 5-24 V AC/DC. 
Polarisera enligt fig. vid  
likspänning.

Indikeringsfunktion. Slutande 
kontakt eller spänning in ger en 
tonindikering via slingan.
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Installation
1. Montera förstärkaren på avsedd plats. Den kan monteras vertikalt eller 

horisontellt, nyckelhålen är dubbelriktade. Använd borrmallen, se sista 
sidan. Förstärkaren behöver fritt luftutrymme på över-/undersidan.

2. Anslut slingkabeln. Se tabell och figurer för 1- resp 2-varvsslinga 
Alt. om förstärkaren ska driva en slingkudde anslutes denna till (7).

3. Anslut signalkällan/orna till ingångarna (Line, Mic 1 och Mic 2) (9) och 
(10).

4. Anslut nätspänningen till DLS-70 med nätsladden. Lysdioden (5) på 
frontpanelen ska lysa. DLS-70 är utrustad med en inbyggd nätsäkring typ 
PTC-motstånd. Om denna säkring löser ut måste nätspänningen kopplas 
från. Ta ur nätsladden och låt DLS-70 svalna, undersök felorsaken innan 
återkoppling sker.

Funktionskontroll
Slingströmskontrollen (3) justeras så att lysdioden (4) tänds distinkt vid 
programtopp.

Minsta rekommenderade kabelareor
Generellt kan alltid en 2 x 2,5mm2 2-ledad (parad) ledning användas för att uppnå hög flexibilitet. 
Minsta rekommenderade kabelareor visas i tabell nedan.

Slingyta            Kabelarea 1-varvslinga   Kabelarea 2-varvslinga
50-70 m2          rekommenderas ej   >= 2 x 1.5 mm²
0-50 m2                >= 1mm²                   >= 2 x 1 mm²

Mätning / certifiering
• Mät och kontrollera installationen med Univox Fältstyrkemätare FSM 

2.0 (se Information om FSM, Listener) enligt metod i den medföljande 
beskrivningen. Om instrumentet saknas, hyr tjänsten. Certifikat och 
beskrivning av mätmetod medföljer varje DLS-70. Justera vid behov bas/
diskant med kontrollerna (1) och (2).

• Informera vaktmästare / lokalansvariga. Utan deras tillsyn fungerar inte 
anläggningen. Tipsa om hur de själva kan kan lyssna på och kontrollera 
slingan med hjälp av kontrollinstrumentet Univox Listener.
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Säkerhetsföreskrifter/Garanti 
För att uppnå gällande säkerhetsföreskrifter krävs grundläggande kunskap i el- 
och installationsteknik för audio/video. Installatören/projektören ansvarar för 
att produkterna installeras så att ingen risk för brand kan uppstå. 

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

Bo Edin AB ansvarar inte för störningar från radio eller TV, inte heller för 
skada som produkten orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan 
skada.

Underhåll och skötsel
Univox® slingförstärkare kräver normalt sett inget underhåll. Om enheten 
skulle bli smutsig, torka den då med en ren fuktig trasa. Använd inga 
lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. 

Felsökning och teknisk information
Kontrollera lysdiodsindikatorer enligt installations-/inkopplingsanvisning och 
funktionskontroll beskrivet i detta dokument. Använd Listener för kontroll av 
ljud och nivå i slingan.

Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder 
inte fungerar.

Teknisk information och service
För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-
certifikat som kan laddas ner från Dokumentarkiv på www.edin.se. 

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsställlet eller 
Bo Edin AB på support@edin.se.
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Miljö och återvinning
Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter. 

Bo Edin AB är anslutna till REPA och El-kretsen. 

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre 
miljö.

Information FSM 2.0 och Listener

Univox® FSM 2.0, fältstyrkemätare

Instrument för professionell mätning och kontroll av 
hörslingor enligt IEC 60118-4.

Univox® Listener

Slingmottagare för snabb och enkel ljudkvalitetstest och 
kontroll av nivå i slingan.
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Återförsäljare

Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö www.edin.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.
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