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Allmänt om inställningar 
Alla produktdelar i slingväskan är inställda och klara att användas direkt. Skulle ändå frågor 
uppstå, är du självfallet välkommen att kontakta oss. 

Bruksanvisning Univox P-Loop 2.0 Slingväska
Univox P-Loop 2.0 innehåller ett komplett portabelt system med en inbyggd förstärkare 
och en 35 meter lång slingkabel på kabelvinda. En 15 meter lång förlängningskabel samt 
testinstrumentet Univox Listener 2.0 är också inkluderade. Väskan kan utrustas med flera 
trådlösa mikrofonlösningar. Information om tillbehör eller relaterade produkter, finns 
sammanställda under avsnittet Tillbehör. Om du har köpt en slingväska med två trådlösa 
mikrofoner är nivån justerad från fabrik.  Detaljerad instruktion om hur nivån på trådlösa 
mikrofoner och slingförstärkare skall justeras finns i medföljande separat bruksanvisning 
för Okayo trådlösa mikrofonsystem.
Vi hoppas att Univox P-Loop 2.0 Slingväska kommer att motsvara dina förväntningar.

Upprätta hörslingan
Placera slingväskan på lämpligt ställe längst den tilltänkta slingans perimeter. Om du 
inte har tillgång till en el-förlängningssladd, placeras väskan lämpligen inom räckhåll 
från vägguttaget för den inkluderade strömkabeln. Dra ut slingkabeln från kabelvindan 
och placera den runt det område som ska täckas av hörslingan. Endast den längd 
slingkabel som behövs för att nå runt behöver dras ut. Koppla slingkabelns båda ändar till 
förstärkarens slingterminal märkt    (8). Om så krävs finns ytterligare 15 m slingkabel, 
att användas som förlängning, i väskan. Med denna blir den maximala täckytan 150 m².

Koppla ljudkälla
Det finns tre olika ljudingångar. 
XLR Mic 9-21 V phantom, (1) och XLR Line (2), samt en RCA-ingång, Line (5).

Justera ingångskänsligheten (Mic/Line XLR)

Ställ alla reglage till minimum position genom att vrida vreden (3) motsols så långt det går. 
Se till att alla eventuella ljudkällor som inte ska justeras är urkopplade. Slå på ljudkällan. 
Om det är ingångskänsligheten till en mikrofon som ska justeras bör även någon tala i 
mikrofonen. Om det är ingångskänsligheten till en annan ljudkälla som justeras bör således 
programmaterialet spelas.

Justera känsligheten långsamt genom att vrida vredet till höger om ingången som ska 
justeras medsols till dess att indikeringen ”In” (4) börjar lysa. Justeringen för känslighet 
bör ske för den svagaste signalen. M.a.o. vid justering av en mikrofon bör den person med 
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svagast röst tala i mikrofonen när känsligheten justeras. Överjustera inte känsligheten då 
detta kan leda till självsvängningar.

Notera  
Ingen justering krävs för inkoppling via RCA, Line (5).

Anslutning till elnätet
Anslut nätsladden till uttaget märkt “110-240 VAC” på förstärkaren. Koppla den sedan till 
vägguttaget.

1. 2. 3.4. 6.5. 7. 8.

Justera slingströmmens utnivå
Justera slingströmmens utnivå med vredet märkt    (6) till vänster om slingterminalen   

  (8). Indikatorn under slingterminalen börjar pulsera i takt med ljudkällan när ström 
(ljudsignaler) sänds genom slingan.

Använd kontrollinstrumentet Univox Listener 2.0 (medföljer) till att justera rätt nivå 
(volym) för slingströmmen. Använd den medföljande bruksanvisningen för Univox Listener 
2.0 för instruktioner om hur du använder instrumentet.

Trådlösa mikrofonsystem
Om du har köpt en slingväska med två trådlösa mikrofoner är nivån justerad från fabrik.  
Detaljerad instruktion om hur nivån på trådlösa mikrofoner och slingförstärkare skall 
justeras finns i bruksanvisningen för P-Loop 2.0.

Vidarekoppling
Ljudet från slingförstärkaren kan kopplas till ett externt system/anläggning via RCA uttaget 
”Out” (7). Om detta system har högtalare, var då varse om eventuell rundgång.

New artwork P-Loop 2.0

Material: black
Printing: white and blue PMS 284

Please find new artwork according to Erics phonecall with Conny today. Is this OK? 
Printing original on next page.

Best regards,
Lindis 2012-09-24
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08-767 18 18 E-post
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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.

Instruktion för användning av kabelrullen
Tag båda kontakterna i ena handen och kabelrullen i den andra. Dra båda kablarna 
samtidigt rakt ut från kabelrullen till önskad kabellängd. Dela därefter på kablarna och lägg 
dem längs med gränserna på det område som du vill täcka med teleslingan. Anslut sedan 
kabeln till slingförstärkarens slingutgång.

Vid inrullning
Samla ihop kablarna och lägg dem parallellt med varandra. Veva sakta in kablarna 
samtidigt som du håller dem sträckta. Du kan sträcka kablarna genom att låta dem löpa 
runt t.ex. ett bordsben. Eftersom kablarna rullas in i varsin del av rullen kan det inträffa 
att den ena kabeln rullas in före den andra. Om kablarna rullas in ojämnt, rulla ut båda 
kablarna igen och försök rulla in dem en gång till och sträcka kablarna bättre.

Snabbguiden är baserad på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan 
föregående meddelande.


