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Introduktion

Tack för att du valt en Univox-produkt! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd�

Univox® IRR-1 är en trådlös, 2-kanalig IR-mottagare (stereo eller mono) avsedd för 
professionellt bruk� Försedd med flera mottagningsdioder för bästa möjliga känslighet 
fungerar mottagaren med IR-sändare som sänder på 2,3 och 2,8 MHz- bärvågsfrekvens�

IRR-1 drivs med ett inbyggt laddningsbart litium-polymerbatteri och väger endast 58 g� 
Enheten kan därför lätt bäras runt halsen med medföljande nackband eller fästas vid 
kläderna med fickklämman� Mottagaren är enkel att hantera – användaren behöver endast 
välja kanal och justera volymen�

Univox® IRR-1-mottagare kan användas med Univox NL-90 halsslinga av personer som 
använder hörapparat med t-spole, samt med EM-201 hörlurar och EM-101 enkelsidig 
hörsnäcka för hörselsvaga eller normalhörande personer�

Inkluderat i paketet

• IRR-1 mottagare
• Micro-USB-sladd
• Nackband
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Produktöversikt

1� Kanalväljare/switch 

2� Fäste för nackband

3� Squelch (brusspärr) på/av

4� Micro-USB-laddningsport

5� Laddningsindikator (lysdiod)

6� På/Av-indikering (lysdiod)

7� 3,5mm-utgång

8� Volymkontroll

9� Fickklämma
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Detaljer

1. Kanalväljare – Mottagaren använder 2,3 och/eller 2,8 MHz-frekvensbanden� Välj 
mellan 2,3MHz och 2,8MHz för mono- eller "S" för både 2,3 / 2,8 MHz stereo�

2. Nackband – Fäst nackbandet för att bära enheten runt halsen - rekommenderas för 
bästa prestanda�

3. Squelch på/av – Använd omkopplaren för att aktivera/avaktivera squelch-funktionen� 
När den är aktiverad, dämpas mottagarens ljudutgång när signal från sändaren är 
avstängd eller nivån är för svag för att tas emot�

4. Micro-USB-laddningsport – Anslut micro-USB-sladd för att ladda det inbyggda 
batteriet�

5. Laddningsindikator – Lyser rött under batteriladdning� Slår av automatiskt när 
batteriet är fulladdat�

6. Ström på/av – Lyser grönt när mottagaren är på� Mottagaren har en inbyggd 
strömbrytare� Enheten slås automatiskt på när 3,5 mm-kontakten sätts in i uttaget 
och stängs av när den har tagits ur�

7. 3,5 mm-utgång – Anslutning för halsslinga (Univox NL-90), hörsnäcka (EM-101) eller 
hörlurar (EM-201)�

8. Volymkontroll – Justering av lyssningsnivån�

9. Fickklämma – Sätt fast enheten på fickan eller kläderna�
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Bruksanvisning

1� Anslut hörlurar/hörsnäcka eller halsslinga i mottagarens 3,5 mm-uttag�

2� Grön lysdiod indikerar att kontakten är korrekt ansluten och enheten är påslagen�

3� Placera mottagaren runt halsen i brösthöjd (hängande i nackbandet) eller fäst den vid 
kläderna med klämman, med framsidan vänd bort från kroppen� 
Obs! Mottagaren ska bäras inom sändarens räckvidd samt täckningsområde� Placera 
inte mottagaren i fickan då det föreligger risk för signaltapp�

4� Välj en kanal på kanalväljaren� Välj mellan 2,3 MHz eller 2,8 MHz för mono-funktion 
eller "S" för tvåkanalig 2,3/2,8 MHz stereo-mottagning� För bästa prestanda samt vid 
användning med halsslinga rekommenderas stereoläge�

5� Se till att mottagaren och sändaren är inställda på samma kanalfrekvens�

6� Justera volymen till en bekväm lyssningsnivå med hjälp av volymkontrollen�

7� Koppla ur hörlurarna/halsslingan när mottagaren inte används för att undvika onödig 
batteriförbrukning och därmed förlänga batterilivslängden�

Felsökning

Mottagaren har ingen ström 

• Se till att mottagarens batteri är fulladdat� Kontrollera att 3,5 mm-kontakten sitter 
ordentligt i hörlursuttaget och att På/Av-lysdioden är tänd�  
Obs! IRR-1-mottagaren är utrustad med ett inbyggt, uppladdningsbart litium-
polymerbatteri� Vid batterifel vänligen kontakta din lokala distributör för instruktioner� 
Service får endast utföras av kvalificerad servicepersonal�

Inget ljud eller dålig ljudkvalitet

• Kontrollera volyminställningen� Se till att mottagaren hålls inom sändarens ”synfält” 
och att 3,5 mm-kontakten är korrekt ansluten i hörlursuttaget� 

• Kontrollera sändarens funktion och inställning och se till att sändaren och mottagaren 
är inställda på samma kanal/frekvens� Om halsslingan är ansluten, kontrollera att både 
sändaren och mottagaren är inställda i stereo�

• Kontrollera Squelch-inställningen – om den är aktiverad dämpas mottagarens ljudutgång 
när signal från sändaren är avstängd eller nivån är för svag för att tas emot�
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Service och garanti
Produkten omfattas av 2 års garanti�

Under normala förhållanden krävs inget särskilt underhåll� Om det uppstår fel, om 
produkten inte fungerar korrekt efter att felsökningen har utförts, vänligen kontakta din 
lokala distributör för vidare instruktioner�

Produktgarantin täcker inte fel som orsakats av manipulering, slarv, felaktig hantering eller 
underhåll�

Service får endast utföras av kvalificerad servicepersonal� Om produkten skickas till Bo Edin 
AB, vänligen bifoga en fylld returformulär� Se www�edin�se/support�

Säkerhetsföreskrifter
Försök inte byta ut, ladda eller reparera skadat eller defekt batteri, eftersom det 
kan finnas risk för värmeutveckling, brand eller kortslutning om det bytts ut eller 
anslutits felaktigt�

Bo Edin AB kan inte åläggas ansvar för störningar i radio- eller TV-utrustning, och/eller för 
direkta, oavsiktliga eller efterföljande skador eller förluster till någon person eller enhet, 
om utrustningen har installerats av okvalificerad och obehörig personal och/eller om 
installationsanvisningar i produktens bruksanvisning inte har följts noggrant�

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�



8

  i
rr

-1
-d

u-
se

-2
11

01
1 

 C
op

yr
ig

ht
 ©

 B
o 

Ed
in

 A
B

Bo Edin AB  Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö Tel: 08 7671818 Email: info@edin.se
Besöksadress Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö  Fax: 08 7671820 Webb: www.edin.se

Hearing excellence since 1965

Tekniska data

Modulation   FM, 1kHz ±75kHz 

IR-ljusvåglängd 850nm

Bärvågsfrekvens   2,3MHz, 2,8MHz  
 eller stereo: 2,3MHz (vänster) och 2,8MHz (höger)

Frekvensåtergivning XLR in: 160 Hz-13 kHz (±3 dB)  

 RCA in: 20 Hz-13 kHz (±3 dB)   
Distorsion <1%

Signal-brusförhållande <55dB

  

Batteri   3�7V Litium-Polymer 500mAh

Batteritid Ca� 8 tim

Uppladdningstid <4 tim

Laddningsport USB (micro-USB till USB)

Indikatorer    Grön LED: på  

 Röd LED: laddar

Utgång 3,5mm 

Vikt 58g inkl batteri

Storlek (B) 45 x (D) 12 x (H) 82mm 

Färg Svart

Art nr  650301

Tillbehör

283101 NL-90 Halsslinga, 3,5mm hane, svart, kabel 55cm
230903 EM-201 Hörlurar, 3,5mm stereo, kabel 1,2 m
230904 Hörlurskudde, tillbehör till EM-201
581407 EM-101 Hörsnäcka, utanpåliggande, 3,5mm stereo, kabel 90 cm


