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Introduktion
Tack för att du valt en Univox-produkt! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd.
Univox Digi RS-ST stationära sändare används i lokaler där du har en fast ljudkälla, vars ljud
du vill överföra trådlöst till fickmottagare med hörlurar eller halsslinga.
Digi RS passar för en mängd olika användningsområden såsom undervisning, seminarier,
sammanträden, simultantolkning, produktdemonstrationer, föredrag, predikningar,
gymnastikpass etc.
Basmodellen för Digi RS stationära sändare levereras med frekvenserna 821-832 och 863865MHz, men den finns även tillgänglig i andra frekvensområden för användning både inom
och utanför EU.
Digi RS-ST ingår i Univox Digi RS (Radio System) som är ett lättanvänt FM-system med
anpassning för personer med hörselnedsättning. Systemet består även av bärbara sändare
och mottagare, vilka levererar ett trådlöst och klart ljud av högsta kvalitet som säkerställer
tillgängligheten för personer med hörselnedsättning.
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Produktöversikt
A Framsida
3

4

5

6

7

8

9

10

1
2

A1.	
A2.	
A3.	
A4.	
A5.	

On-knapp
3,5mm-hörlursutgång/headsetingång
Bluetooth-knapp
Volymkontroll hörlurar
Mic (Sändare) / Feed (Tolkning O/I)

A6.	 Nivåkontroll mikrofon
A7.	 OLED-display
A8.	 Meny/Set-knapp
A9.	 Aux (Sändare) / Feed Thru (Tolkning O/I)
A10.	 Nivåkontroll aux-in

B Baksida

1

11

2

B1.	
B2.	
B3.	
B4.	
B5.	
B6.	

3

4

Antenn-ingång (TNC-kontakt)
Bluetooth-sensor
6,3mm-utgång daisy chain
6,3mm-ingång daisy chain
RCA-mix utgång
RCA-aux ingång

5

6

7

8

9

10

B7.	 Kombi-ingång (XLR/6,3mm)
B8.	 Switch (Line/Mic/Phantom)
B9.	 Mini-USB-ingång (ej aktiverad)
B10.	 DC-ingång
B11.	 Kabelklämma
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Display-översikt
C Standby-display
C1.	 Mode
- Sändare (förinställt läge)
- Interpreter O (fungerar med Okayo’s 10-kanals-Language Router LR-10)
- Interpreter I
C2.	 Signalstyrka (RF)
- Low (förinställt läge)
1
- Mid
- Hi
2
C3.	 Ljudnivå
- Fluktuerar med ljudsignalen
6
C4.	 Aux-in nivå
- Low
- Hi (förinställt läge)
C5.	 Kanallås
- Kanalen låses automatiskt när sändaren är på
C6.	 Kanaler
- Den förinställda kanalen är CH 01. Antal kanaler kan variera mellan produktvarianter.

3
4
5

Inställnings-display

•
•
•

4

För att komma till inställningsmenyn, tryck och håll in Meny/Set-knappen (A8) när sändaren
sätts på.
Vrid Meny/Set-knappen medurs för att välja önskad inställning och tryck sedan på knappen igen
för att bekräfta nytt val och återgå till inställningsmenyn.
För att lämna inställningsmenyn, välj “Save and Exit” och tryck på knappen igen.

Inkopplingsinstruktioner
1

8

7

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

6

5

2

3

4

Anslutning för RCA-kabel.
Anslutning för mikrofon/linje. Välj MIC/LINE-läge.
Anslutning för medföljande nätadapter. Sätt fast kabeln ordentligt med kabelklämman.
Sammanställ kanaler före drift. (Ej aktiverat i denna modell)
Anslutning för aktiv högtalare eller förstärkare.
Anslutning för ytterligare sändare för kedjekoppling (daisy chain).
Anslutning för den medföljande TNC-antennen.
Anslutning till Bluetooth-enhet, se nedan.

Anslutning till Bluetooth
Tryck in BT-knappen i enhetens frontpanel för att aktivera Bluetooth. När BTknappen blinkar blått är Digi RS-ST ”upptäckbar” för alla typer av enheter med
Bluetooth som du vill kunna koppla in – smartphone, bärbar dator, läsplatta etc. Se
till att Bluetooth är aktiverat på din enhet och leta efter sändaren (DST 07) i listan över
tillgängliga BT signalkällor i din enhet (Inställningar/Anslutning/Bluetooth). Välj DST
07 i listan och BT-knappen kommer att börja lysa med fast blått sken. Anslutningen
är nu klar. För att BT-signalen ska sändas ut måste ”Feed thru”-alternativet vara valt.
Detta görs genom att Feed thru-knappen (A9) trycks in i läge ON (LED lyser grön).
Obs! Eftersom Digi RS-systemet huvudsakligen är designat för att återge tal och ge
ökad taluppfattbarhet för hörselskadade, kan musik uppfattas ha ett ”tunnare” ljud
än i signalkällan. Detta är normalt och är inget fel.
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Användarinstruktion
Läge: Sändare
• Slå på sändaren
Tryck på On-knappen i 1 sekund för att sätta på sändaren.
• Lås upp kanalen
Kanalen låses automatiskt när sändaren är påslagen. Tryck och håll in Meny/Setknappen tills låssymbolen försvinner. Vrid därefter knappen medurs för att välja önskat
kanalnummer. Tryck på knappen igen för att låsa kanalen.
• Kontrollera kanalfrekvensen
Tryck på Meny/Set-knappen när sändaren står i standby-läge för att kontrollera
frekvensen för vald kanal.

• Övervaka ljud via hörlurar
Anslut 3,5 mm-hörlurar eller headsetmikrofon och ställ in volymkontrollen för att
övervaka ljud på sändaren. OBS! Alla ljudsignaler utom mic-in kan övervakas.
VARNING! Lyssning vid hög volym under långa perioder kan skada din hörsel.
• Aktivera mik/aux-funktionen
Tryck på mic/feed (A5) eller aux/feed thru (A9)-knapparna för att aktivera eller
inaktivera funktionerna. Ställ in nivån med MIC-(A6)/AUX- (A10) kontrollerna.
OBS! Kontrollera att mikrofonvolymen är i nivå med AUX när headsetmikrofon används.
• Slå av sändaren
Tryck på strömbrytaren i 2 sekunder för att stänga av sändaren.

Avancerad drift (Läge: Tolkning O / I)
Förutom standardläge (sändare), finns ytterligare två lägen (Tolkning O och Tolkning I)
tillgängliga. För fler än 2 språk, krävs tillbehöret LR-10 (beställningsvara).
• Tolkning I (manuellt)
Vid 1- eller 2-språkstolkning kan manuellt läge användas med hjälp av Feed (A5) och
Feed Thru (A9).
• Tolkning O (automatiskt)
Anslut till 10-vägs språkrouter LR-10 (best. vara) när det här läget är valt. Både Feed
och Feed Thru-knappen aktiveras automatiskt vid användning av språkrouter LR-10.
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Kompatibel fickmottagare Digi RS
Översikt

9

1
2
3
4
5

6

7
8

1.	 Extern antenn
2.	 Ström/Signalindikator
- Blått fast sken: Signalen mottas med full effekt
- Rött fast sken: Signal mottas men batterinivå låg
- Ingen LED: Ingen signal mottagen
3.	 Batteristatus
4.	 Kanallås
- För att släppa mottagaren från låsläge, tryck på både Upp/Ned-knapparna (7) samtidigt tills
låssymbolen försvinner.
5.	 Vald kanal
- När mottagaren är i upplåst läge, tryck på Upp/Ned-knapparna (7) för att välja samma kanal
som sändarens. Tryck på ström/set-knappen (8) igen eller vänta i 5 sekunder för att bekräfta
den nyvalda kanalen.
6.	 Volymkontroll
7.	 Upp/Ned-knappar
8.	 Knappen Power / Set
- Håll den här knappen intryckt i 1 sekund för att slå på mottagaren.
- Håll den här knappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av mottagaren.
9.	 Hörlursuttag
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Tillämpningsområden
Konferens/Hörhjälpmedel
(Läge: Sändare)

CH01
CH01

CH01
AMPLIFIER

Multispråkstolkning
(Läge: Tolkning/Interpreter O)

CH03
CH01
CH05
FLOOR IN

10-way language router LR-10

CH01

(Feed Thru)
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CH03

(Feed Thru)

CH05

(Feed)

Tolkning för 1-2 språk
(Läge: Tolkning/Interpreter I)

CH01
CH02

FLOOR

CH01

AMPLIFIER

CH01

CH02

(Feed)

(Feed)

Felsökning

Varför kan jag inte sätta på sändaren?
• Kontrollera om sändaren är ansluten till eluttaget.

Varför kan jag inte höra någonting från fickmottagaren?
•
•
•
•

Kontrollera om fickmottagaren är påslagen.
Kontrollera om vald kanal på både sändare och mottagare är densamma.
Kontrollera om volymen på fickmottagaren är inställd på lämplig nivå.
Kontrollera om fickmottagaren är placerad inom sändarens räckvidd.

Varför kan sändaren inte skicka ljudsignal?

• Kontrollera om ingångssignalen är ordentligt ansluten till sändaren.
• Kontrollera om mic/aux-nivån är inställd på lämplig nivå.

Varför är räckvidden dålig?

• Kontrollera om antennen är ordentligt fastsatt.
• Kontrollera om ljudnivån är korrekt förinställd.
• Justera RF-effekten i inställningsmenyn.
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Kanalplan
C401 (821-832+863-865)
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Kanal

Frekvens

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

821,2
864,8
831,6
821,6
822,0
822,4
822,8
823,2
823,6
824,0
824,4
824,8
825,2
825,6
826,0
826,4
826,8
827,2
827,6
828,0
828,4
828,8
829,2
829,6
830,0
830,4
830,8
831,2
863,2
863,6
864,0
864,4

Säkerhetsföreskrifter
Installatören/projektören ansvarar för att produkterna installeras så att ingen risk
för brand kan uppstå. Varken sändare eller nätaggregat får täckas över. Installera
endast sändaren i ett torrt och välventilerat utrymme.
Öppna ej sändarens hölje, då det kan innebära risk för elstötar. Använd endast den
medföljande nätadaptern.
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.

Underhåll och skötsel
Enheten kräver normalt sett inget underhåll. Om enheten skulle bli smutsig, torka den
då med en ren fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller rengöringsmedel. Hantera
produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Garanti
Produkten omfattas av 1 års garanti.
Utrustningen ska installeras enligt anvisningarna i detta dokument. Observera att
produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet,
felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Service
Om produkten, trots felsökning i enlighet med bruksanvisningen, inte fungerar skall den
lämnas till försäljningsstället.
Om produkten är köpt direkt av Bo Edin AB, kontakta support@edin.se.

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.
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Tekniska data
Frekvens
Kanaler

821-832 och 865-865 (fullt spektrum 510-937MHZ , landsberoende)
32 valbara

RF ström ut

H: 20 ± 2dBm

(landsberoende)

M: 15 ± 2dBm
L: 10 ± 2dBm

Antenn

Hörlur ut
Ingångar

Utgångar

TNC-kontakt
0,5W @ 32Ω
6,3mm/XLR

Känslighet: 17 mVrms–2 Vrms

AUX in: RCA

Känslighet: 700mV

Seriekoppling/daisy chain: 6,3mm
Headset/hörlurar: 3,5mm, stereo
AUX ut: RCA

Trådlös räckvidd

Strömförsörjning
Dimensioner
Vikt

Seriekoppling/daisy chain: 6,3mm
>100m (fritt fält, låg ström ut)
110-240 VAC/12VDC; 1A switchat nätaggregat
(BxDxH) 215x210x50 mm

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 användaroch miljösynpunkt.
Bo Edin AB		
Besöksadress
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Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö		

Hearing excellence since 1965

Tel: 08 7671818
Fax: 08 7671820

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se
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