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FGA-40
Jordisolator  

Bruksanvisning

FGA-40, art nr 286020
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Inledning
Tack för att du har valt att köpa en FGA-40 jordisolator. Vi hoppas att du 
kommer att bli nöjd med produkten.

Innan du kopplar in jordisolatorn – läs igenom denna bruksanvisning och behåll 
den för senare bruk. 

Översikt 

Fordonets 
ljudanläggning

Förstärkare Högtalare/
Hörslinga

Användningsområden
En jordisolator behövs om inkoppling av flera signalkällor med olika 
jordreferenser har skapat en jordslinga som resulterat i störningar (brum). Den 
används huvudsakligen i fordonsmonterade ljudanläggningar. Jordisolatorn 
kopplas alltid in mellan två enheter med linjekänslighet.

Säkerhetsföreskrifter
Jordisolatorn uppfyller alla EU-krav och är därför märkt med CE-märket.

• Skydda jordisolatorn mot fukt och värme (tillåten omgivningstemperatur är 
0-40C°).

• Använd endast en torr, ren trasa vid rengöring; använd aldrig kemiska 
rengöringsmedel eller vatten.

• Om jordisolatorn inte används för avsett ändamål eller kopplats in felaktigt, 
gäller inga garantiåtaganden och inga skadeståndsanspråk gällande skada på 
person eller egendom kommer att godkännas.

Om jordisolatorn ska kopplas ur permanent, lämna i den på närmaste 
återvinningsstation där den tas om hand på ett miljövänligt sätt.
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Montering
Använd t.ex. ett buntband för att montera jordisolatorn på lämpligt ställe i 
fordonet.

Inkoppling
OBS!  
Stäng alltid av fordonets ljudsystem innan jordisolatorn kopplas in.

Koppla in phono-kontakterna (hane) till linjeutgången i fordonets 
ljudanläggning och phono-kontakterna (hona) till förstärkarens linjeingång via 
kabel med dubbla phono-kontakter (hane). Blanda inte ihop kanalerna: röd = 
höger kanal, vit/svart = vänster kanal.

Specifikation
Frekvensområde:  .............................. 20-30.000 Hz
Transmissionsförhållande:  ............... 1:1
Ingångs/utgångsimpedans:  ............... 15 kΩ
Distorsion (THD):  ............................ < 0,001 %
Omgivningstemperaturområde:  ....... 0-40 C°
Dimensioner:  .................................... Ø 35 mm/L 65 mm exkl. kablar  
........................................................... (15 cm långa på bägge sidor)
Vikt:  .................................................. 65 g

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar utan föregående 
information.

Underhåll, teknisk information, garanti och miljö

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

Tillverkaren ansvarar inte för störningar från radio eller TV vid användning av 
produkten.
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Återförsäljare

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.

Underhåll och skötsel
Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden. 

Placera inte produkten där den utsätts för regn, vatten eller fuktiga omgivningar 
samt starkt solljus/värme.

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.

Miljö och återvinning
Släng förbrukad 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.


