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Presstång
för terminering av kopparfoliekabel  

till standardkabel 

Bruksanvisning

Presstång  Art nr 861040 
Klämma till presstång   Art nr 861045

Introduktion
Tack för att du har valt att köpa en presstång för terminering av 
kopparfoliekabel till standardkabel. Vi hoppas att du kommer att bli 
nöjd med produkten. Vänligen läs igenom bruksanvisningen innan du 
använder den. 

Användning
Kopparfoliekabel kan inte kopplas direkt till slingförstärkarens 
slingterminal. En vanlig rund kabel måste skarvas på kopparfolien 
innan anslutning till slingförstärkaren. Detta system med 
anslutningsklämmor används som ett snabbt, enkelt och billigt 
alternativ till att terminera kopparfolien med hjälp av lödning. 
Presstången används dels för att montera anslutningsklämmorna på 
kopparfolien, dels för att pressa ihop anslutningsklämmorna kring 
anslutningskabeln.
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1. Justera presstångens mellanrum

För att pressningen av klämmorna skall bli korrekt 
måste tången vara rätt inställd.  På sammanpressad 
tång får öppningen inte överskrida 1,3 mm. Justera 
genom att lossa skruven och vrida på den tandade 
skivan på sidan av tången enligt fig. 1.

2. Montera anslutningsklämmorna på kopparfolien

Centrera och fixera klämman längs med koppar-
folien. Kläm fast klämman med fingrarna. 
Pressa klämman med tångens yttre platta del  
från båda håll i 45° vinkel över det perforerade  
fältet enligt fig. 2.  
OBS! Var noga med att inte klämma över  
klämmans ”gångjärn”.

3. Montering av anslutningskabel i klämman

OBS! Var noga med att ansluta en tillräckligt 
lång anslutningskabel som räcker ända till 
slingförstärkarens skruvterminal. Beräkna slack på ca 
30 cm för att underlätta anslutningen till förstärkaren. 
Avisolera ca 6 mm på anslutningskabeln och stick 
in kabeln i anslutningsklämmans runda hylsa. Om 
du har en tvåledad anslutningskabel sticks båda 
kabeländarna in. Har du en enkelledad kabel viks 
kabeländen dubbel enligt fig. 3. 
Kläm ihop hylsan runt kabeln med presstångens  
inre del enligt fig. 4.

fig. 1

Kläm här 
med tången

Kläm här 
med tången

OBS! Kläm inte här fig. 2

fig. 3

fig. 4
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4. Isolering

Isolera kring anslutningsklämman både vid kopparfolien och 
anslutningskabeln. Använd gärna krympslang och värm på plats.  
Vanlig isoleringstejp går också bra.

5. Inkoppling

Skala och koppla in anslutningskabelns andra ände i slingförstärkarens 
skruvterminal enligt förstärkarens installationsanvisning.

Säkerhetsföreskrifter/Garanti 
Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom 
ovarsamhet med produkten, felaktig användning eller underhåll.

Teknisk information och service
För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr som kan 
laddas ner på www.edin.se. Vid behov av ytterligare teknisk information, 
kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på support@edin.se.

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.
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Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB
Besök

Tel
Fax

Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41  Lidingö

08-767 18 18
08-767 18 20

E-post
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu

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.


