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TELEFONFORSTERKER UA-50
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Takk for at du har valgt vår universale håndsett/hodesett telefonforsterker 
UA-50. Denne forsterkeren er kompatibel med nesten alle modulære tele-
fonsystemer. UA-50 er et unikt produkt som forsterker lyd både på håndsett 
og hodesett. Den forbedrer taletydelighet og øker styrken på innkommende 
telefoner (opp til 170 ganger) for høyere og tydeligere telefonsamtaler.

INNHOLD:

1. Styrkekontrollhjul
2. Av/På indikator
3. Kompatibilitetsbryter
4. Tonekontrollbryter
5. Hodesettmikrofonbryter
6. Håndsett jack
7. Hodesett jack
8. Styrkebryter med indikator (BOOST)
9. Hodesettbryter med indikator
10. Jack til telefon
11. Jack for DC adapter
12. Batterideksel
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INSTALLASJON OG BRUK

1. Sett inn et 9-volts batteri (ikke inkludert). Koble telefonhåndsett og hode-
sett  (valgfri) til UA-50 som vist på tegningen. Bruk kun den medfølgende 
”korte ledningen” for å koble UA-50 til telefonbasen. (Anm. Ignorer AV/PÅ 
indikator mens du holder på med oppsett/tilkobling av UA-50). For sikker-
hets skyld, koble fra UA-50 fra telefonbasen når man skal skifte batteriet. 
Bruk en mynt eller lignende for å åpne batteridekselet.
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Styrkekontroll
Hodesett LED
Hodesettknapp

Hodesett Mikrofonbryter
Tonekontroll

2. Sett styrkekontrollen til midtstyrke. Sett tonekontrollen til posisjon 2. Sett 
hodesettmikrofonbryteren til posisjon 1. Pass på at hodesettbryteren er 
opp og at hodesett LED indikator er av.

3. Oppsett av kompatibilitetsbryter: Denne bryteren har 7 posisjoner. Posi-
sjon 1 til 6 er kompatibilitetsposisjoner. Posisjon 7 fungerer som ”by-pass” 
posisjon and brukes ikke for normalt oppsett. Posisjon 7 har ingen for-
sterkning og brukes kun ved nødtilfeller når strømmer har gått.

A.	 Sett	kompatibilitetsbryteren	til	posisjon	1	(Anm.	Brukes	av	de	fleste	og	fun-
gerer	på	de	fleste	telefonapparatene.	Ignorer	AV/PÅ	indikator	status	mens	
du bruker denne bryteren).

B. Ta opp telefonrøret og sjekk at du får ringetone.
C. Hvis du ikke får tydelig tone, legg på røret og skyv kompatibilitetsbryteren 

til neste posisjon og gjenta skritt B.
D. Hvis du får en tydelig tone, sjekk at du kan endre styrken på tonen ved og 

dreie styrkekontrollhjulet.
E. Hvis du ikke kan endre styrken, legg på røret og skyv kompatibilitetsbryte-

ren til neste posisjon og gjenta skritt B.
F. Foreta en samtale og sjekk at dere hører hverandre.
G. Hvis dere kan høre hverandre, da er denne posisjonen den korrekte for 

ditt telefonapparat. Skriv ned dette oppsettet. Gå til skritt 4.
H. Hvis dette ikke fungerer, skyv kompatibilitetsbryteren til neste posisjon og 

prøv igjen inntil dere kan høre hverandre.
4. Mens du prater i telefonen sjekk at du kan endre styrken på håndsettet 

ved å dreie på styrkekontrollhjulet på forsterkeren. (Advarsel: sett styrken 
ned hvis du hører en ”hylende” lyd i telefonrøret).
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Tonekontroll

AV/PÅ indikator

Boost LED-lys

Boost knapp

5. Mens du prater i telefonen, kan du justere styrkekontrollen for innkommen-
de samtaler. Sett ned styrken hvis du hører en ”hylende” lyd i telefonrøret. 
Når du har funnet den ideelle tonen, behøver du ikke å endre den igjen. 
Skriv ned dette oppsettet som referanse for fremtidige telefonsamtaler.

6. Trykk og hold ned BOOST knappen. Sjekk at stemmen til innkommende 
samtalen blir høyere og at BOOD LED lyset lyser. Når det er din tur til å 
snakke må du slippe BOOST knappen fordi din stemme blir dempet mens 
denne knappen trykkes/holdes ned.

7. AV/PÅ lysindikator skal være på når du er under en samtale. 8 til 15 
sekunder etter at du har lagt på rører vil den slokne (også når det ikke er 
lyd eller stemme på 15 sekunder.
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AV/PÅ indikator
Hodesett LED-lys

Trykk på hodesettknappen for 
å gå tilbake til håndsettmodus

Styrkekontroll
Hodesett LED-lys

Hodesettknapp

Hodesett Mikrofonbryter

Hodesett Mikrofon

3. For å gå tilbake til å bruke håndsettet (telefonrøret), trykk på hodesett-
knappen igjen. Hodesett indikator vil slutte å lyse.

HODESETTFUNKSJON
1. Trykk på hodesettknappen på UA-50. Hodesettindikator vil lyse nå. Det 

skal være mulig å høre på samtalepartneren i hodesettet. La telefonrøret 
ligge på bordet mens du bruker hodesettet.

2. Pass på at samtalepartneren også kan høre deg. Hvis ikke, skyv hodesett-
mikrofonbryteren fra posisjon 1 til 2 eller omvendt. Skriv ned den posisjo-
nen som fungerer for deg.
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Til telefonbase

Jack for medfølgende 
DC adapter

4. AV/PÅ indikatoren vil lyse mens du er i en samtale. Den vil slutte å lyse 8 
til 15 sekunder etter at du har lagt på røret 
(eller hvis det ikke er lyd/stemme i 15 sekunder).

5. Legg på røret for å avslutte samtalen.
6. Vennligst tilkoble 9-volt DC adapteren. Sett kontakten i vegguttaket. Koble 

pluggen til DC jack på baksiden av UA-50.

7. DC adapter forsyner UA-50 med strøm og batteriet fungerer som reserve. 
Batteriet bør skiftes annet hvert år eller tidligere hvis AV/PÅ indikator ikke 
fungerer.

SPØRSMÅL

1. AV/PÅ indikator lyser ikke: Skift batteri og sjekk at DC adapteren er or-
dentlig tilkoblet.

2. Kan ikke høre ringe tone eller kan ikke høre hverandre under en samtale 
når du bruker håndsettet (telefonrøret): Sjekk at hodesettindikatoren ikke 
er på. Sjekk at kompatibilitetsbryteren ikke er blitt skjøvet ved et uhell. 
Gjenta skritt A til D av skritt nr. 3 ovenfor.

3. Kan ikke høre hverandre når man bruker hodesettet. Sjekk at hodesettin-
dikatoren lyser. Sjekk at hodesettmikrofonbryteren er i riktig posisjon (se 
skritt 2 under Hodesettfunksjon).

4. Høy ”hylelyd” i håndsett eller hodesett. Sett styrke eller tone ned inntil 
”hylelyden” forsvinner.

GARANTI

Vi tilbyr 2 års garanti fra leveringsdato. Garantien omfatter fabrikasjons- og 
materialfeil. Feil forårsaket av uforsiktig håndtering eller inngrep i produktet 
omfattes ikke av garantien.
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VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER:
ADVARSEL – Når man bruker telefon- eller elektriske apparater, må man følge noen 
grunnforsiktighetsregler for å unngå brann, elektrisk støt eller skader.

1. Les denne bruksanvisningen før du tar i bruk UA-50.
2. For å redusere risiko for skade, tilsyn er nødvendig dersom man bruker UA-50 i 

nærheten av barn.
3. Ikke	forsøk	å	koble	bevegelige	deler	eller	utildekkede	metalliske	flater.
4. Bruk kun tilbehør anbefalt av fabrikken/leverandøren.
5. Ikke bruk UA-50 utendørs. Ikke bruk UA-50 i nærheten av vann (badekar, svøm-

mebasseng, fuktig kjeller.
6. Slå av alle kontroller før du kobler enheten fra vegguttaket.
7. Ikke dra i ledningen for å koble UA-50 fra strømuttaket. Ta tak i pluggen som sitter 

i strømuttaket.
8. Koble fra enheten når den ikke er i bruk eller før service og rengjøring.
9. Ikke bruk UA-50 hvis ledninger eller pluggen er skadet eller når enheten ikke 

fungerer ordentlig eller om den har fått et støt. Send enheten til din nærmeste 
hjelpemiddelsentral eller utleveringssted.

10. Bruk kun ledninger og batterier som beskrevet i denne manualen. Ikke kast batte-
riene i ildsteder for de kan eksplodere. Lever batteriene til din nærmeste gjenvin-
ningsstasjon.

11. Både pluggen og strømadapteren skal være lett tilgjengelige og i nærheten av 
enheten.

12. Ikke bruk telefonapparatet under en storm. Det er risiko for elektrisk støt fra lyn.
13. Ikke bruk telefonen for å rapportere om gasslekkasje som har oppstått i nærheten.
14.  TA VARE PÅ DENNE MANUALEN.

TEKNISKE DATA

Strømkilde:   9 volt alkalisk batteri (ikke inkludert)
Batteriforbruk:   10 mA; slås av automatisk hvis det ikke er lyd på 
15     15 sekunder
Batteriets levetid:   6 til 12 måneder, avhenging av forbruk
Forsterkning uten BOOST:  30 dB
Forsterkning med BOOST:  45 dB
Slås av automatisk  etter 15 sekunder, dersom det ikke    
    høres lyd/stemme
Kompatibilitetsbryter:  6 posisjoner + ”by-pass” posisjon
Indikatorer:   AV/PÅ og BOOST
Kontroller:   Styrke, BOOST, Hodesett, Håndsett,   
    Mikrofon, Tone og Kompatibilitet
DC adapter:   9 vdc. 200 mA
Driftstemperatur:   0  til 45 grader C
Lagringstemperatur:  -20 til 50 grader C


