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enskilda möten
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Inledning
Tack för att du har valt att köpa en P-CTC. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med den.

P-CTC erbjuder mångsidig hjälp till hörapparatanvändare vid otaliga situationer och platser 
som kräver korta eller längre enskilda möten.

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

Uppladdning
Koppla in det switchade nätaggregatet som medföljer i P-CTC enheten samt vägguttaget. 
Enheten kan laddas under användning men laddas då i långsamt laddningsläge. När 
enheten laddas blinkar lysdioden på baksidan rött i snabb takt. När lysdioden lyser rött med 
ett fast sken är enheten färdiguppladdad. Brukstiden på full laddning är ca 4 timmar och 
stand-by tiden ca 24 timmar. När batteriet behöver laddas på nytt blinkar lysdioden rött 
med några sekunders mellanrum.

Användning
Placera P-CTC enheten på bordet eller bänken mellan talaren och hörapparatanvändaren. 
Enhetens baksida med mikrofonen riktas mot talaren. Aktivera enheten genom att ställa 
spaken till vänster i läge ”ON”. Notera att hörapparatanvändaren måste aktivera telespolen 
i sin hörapparat genom att ställa den i läge T eller MT. Personen som lyssnar bör befinna 
sig inom 1,2m radie från enheten. Skulle personen uppleva ljudet för högt eller för lågt 
kan enheten flyttas närmare eller längre ifrån lyssnaren. Den som talar gör så i normal 
ton och volym. Talaren bör liksom lyssnaren befinna sig inom ca 1,2 meters avstånd från 
mikrofonen. Efter användning rekommenderar vi att enheten stängs av och ställs på 
laddning igen för att vara redo för nästa användare.

Koppla till extern tryckzonsmikrofon
Enheten kan också användas i möten med flera deltagare/talare. Till detta rekommenderar 
vi att ni kopplar en Univox 13T tryckzonsmikrofon till enhetens 3,5mm ingång. Mikrofonen 
placeras på mitten av konferensbordet med ungefär lika avstånd till samtliga talare. P-CTC 
enheten placeras inom 1,2m meters avstånd från lyssnaren med fronten mot denna.
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Säkerhetsföreskrifter/Garanti 
Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, 
ovarsamhet eller felaktig inkoppling/montering. Utsätt inte produkten för höga 
temperaturer. Använd inte produkten med annan nätadapter än den som levereras med 
produkten.

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 
Produkten kräver normalt sett inget underhåll. Om enheten skulle bli smutsig, torka den då 
med en ren fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. Ställ inte 
produkten där den utsätts för regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/
värme. Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Felsökning och service
Kontrollera lysdiodsindikatorer enligt installations-/inkopplingsanvisning och 
funktionskontroll beskrivet i detta dokument. Kontrollera att alla kontakter sitter i 
ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta i dem igen. 

Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte 
fungerar.

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

Teknisk information
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, se sista sidan.
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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.

Miljö och återvinning
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.

Tillbehör
Art nr Beskrivning

202071 Hylla till P-CTC


