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Brukerveiledning 

Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les 

gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og 

spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen 

spørsmål, vennligst kontakt utleveringsstedet.  

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 

Vennligst les disse instruksjonene nøye før du tar i 

bruk TV SoundBox. 

 Sørg for å holde anlegget tørt. Må ikke dyppes i 

vann. 

 For din egen sikkerhet, ikke forsøk å åpne enheten 

eller batterikammeret. Forsøker du å åpne 

batterikammeret, vil produktgarantien ikke lenger 

være gyldig. 

 TV SoundBox bruker litium ion batterier. Vær 

oppmerksom på bruk og håndteringsregler for 

litium ion batterier. Vennligst kast enheten/brukte 

batterier i henholdt til lokale regler for 

spesialavfall. Kast ikke enheten/brukte batterier i 

husholdningsavfallet. Må heller ikke brennes. Ta 

utstyret med til nærmeste gjenvinningssenter.  

 Ikke ta ut strømtilkoblingen ved å dra i ledningen, 

ta tak i støpselet. Strømtilkoblingen skal kobles fra 

når enheten ikke er i bruk og før vedlikehold eller 

rengjøring. Ikke bruk en enhet som har ødelagt 

ledning, støpsel, eller som ikke fungerer ordentlig. 

Lever enheten til utleveringsstedet for reparasjon 

eller retur.  

 TV SoundBox er bare for hjem og personlig bruk.  
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Senderenhet / Base 

Trådløs  
Mottagerenhet 

(Høyttaler) 
AC Strømforsyning Bruksanvisning 

PAKKEN INNEHOLDER 

 Senderenhet 

 Trådløs mottakerenhet (høyttaler) 

 AC strømforsyning 

 Audioledning 

 Brukerveiledning  

Audioledning 

HOVEDFUNKSJONER 

På/Av og Volumkontroll 

Mottagerenhet 

Svakt Batteri/  

Ladeindikator 

Strøminidkator 

Audioinngang 
Paringknapp 

(For flere Mottagereneheter) 

Senderenhet 
(Forside) 

Senderenhet 
(Bakside) 

AC Strømtilkobling 

Alternativ 
AC Strømtilkobling 
(Bare for Mottagerenehet) 

Audioinngang 
(Når brukt som 

frittstående høyttaler) 

Tonekontroll 

Utgang for 

Hodetelefon 

Paringknapp 
(På undersiden) 
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TILKOBLINGER 

For TV med hodetelefonutgang 

Hvis ditt TV har hodetelefonutgang, koble 

senderenheten til ditt TV som vist nedenfor. 

For TV med audioutgang 

Hvis ditt TV ikke har hodetelefonutgang men har 

audioutgang, (se på baksiden av TV), koble 

senderenheten til TV som vist nedenfor. 

For TV uten hodetelefon- og audioutgang 

Hvis din TV har digitale optiske utgang, bruk denne 

via en omformer/adapter (selges separat), og koble til 

som vist på tegningen. 

Plassering av Senderenheten 

Plasser senderenheten på toppen eller ved siden av 

TV.  
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LADING AV BATTERI 

Plasser mottagerenheten på senderenheten som 

illustrert for ladning i minst 6 timer for første bruk. 

Under ladningen vil lavt batteri/ladeindikatoren 

blinke. Når full oppladet vil indikatoren stoppe å 

blinke og lyse konstant. Et fullt ladet batteri gir opptil 

8 timer lyttetid.  

Når mottageren ikke er i bruk, eller lavt batteri 

indikatoren blinker, plasser mottagerenheten på 

senderenheten for ladning  

Tone- 
kontroll 

BRUK 

På/Av, Volum og Tonekontroll 

1. Skru på knappen for å slå mottageren på eller av 

og for å justere lydstyrken. 

2. Du kan skru lyden på TV lavt eller helt av. På noen 

TVer er det mulig at du må bruke fjernkontrollen 

for å gå til menyen for å velge innstillinger som gir 

optimal lyd/høyttaler effekt. Vennligst sjekk 

bruksanvisningen for TV for mer informasjon.  

3. For optimal batteribruk vil mottagerenheten 

automatisk skru seg av når den ikke har fått 

signaler fra baseeneheten (etter at TV er skrudd 

av) for mer enn tre minutter. For å skru 

mottagerenheten på igjen, skru volumknappen til 

av og deretter på igjen. Senderenheten vil gå inn i 

hvilemodus når TV er slått av. 

4. Juster tonekontrollen slik at du best hører og 

forstår tale.  

EKSTRA MOTTAGERENHETER 

Opptil 50 mottagerenheter kan kobles til samme 

senderenhet. Hver ny mottagerenhet må ‘pares’ med 

senderenheten på følgende måte:  

1. Slå på senderenheten. 

2. Trykk og hold inne paringknappen på baksiden av 

senderenheten i minst 2 sekunder. Strømindikatoren 

vil starte og blinke mens den leter etter en ny 

mottagerenhet.  

3. Slå på mottagereneheten og trykk og hold inne 

paringknappen på undersiden av enheten. Når 

enhetene er paret vil det høres et pip og indikatoren 

på senderenheten slutter å blinke og går over til å 

lyse konstant.  

Baksiden av senderenheten Undersiden av mottagerenheten 
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BRUK AV HODETELEFON 

Plugg inn hodetelefonen.  Lyd vil nå ikke lenger 

komme via høyttaleren, bare hodetelefonen. Juster 

lydstyrken på hodetelefonen med volumkontrollen på 

mottagerenheten. 

BRUK AV MOTTAGER ENHETEN SOM 

FRITTSTÅENDE  HØYTTALER 

Plugg inn mobiltelefon, musikkspiller, radio eller 

annet via audioinngangen som vist på tegningen . 

ALTERNATIV STRØMFORSYNING FOR 

MOTTAGERENHETEN 

Kjøp en ekstra AC strømforsyning (bruk bare 

strømforsyning laget for TV SoundBox) og plugg den 

inn som vist. Nå trenger du ikke lenger å flytte 

mottagerenheten for ladning.  

FEILSØKING OG TILTAK 

Det kommer ikke lyd fra mottagerenheten—Sjekk at 

all ledninger og tilkoblinger på sendereneheten og TV. 

Pass også på at mottagerenheten ikke er mer enn 30 

meter fra senderenheten.  

Det kommer lyd fra TV høyttaleren men ikke fra 

mottagerenheten—Sjekk lydinnstillingen på TV via 

menyen ved å bruke fjernkontrollen. Påse at 

innstillingene er slik at TV sender lydsignaler til 

senderenheten. 

Svakt batteri/ladeindikatoren på mottagerenheten 

blinker—Dette betyr at batteriet må lades. Plasser 

enheten på senderenheten for ladning. Etter 3 timer 

er enheten fult ladet og blinkingen skal stoppe. Hvis 

blinkingen ikke stopper, sjekk om mottagereneheten 

står riktig plassert på senderenheten.  

 

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 

Ta ut AC strømforsyningen fra kontakten. Bruk så en 

tørr, myk klut til å fjerne støv fra enhetene. TV 

SoundBox må ikke dyppes i vann.  
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GARANTI OG SERVICE 

Det gis 2 års garanti på tekniske feil fra kjøpsdatoen. 

Ta kontakt med utleveringsstedet ved feil og servicebehov.  

 

SPESIFIKASJONER 

Sender   : 2.4 GHz Radiofrekvens 

Høyttaler   : 2x5W Klasse D 

Høyttalerbatteri  : Innebygget Lithium Ion batteri 

Rekkevidde   : 30 meter i åpent område 

AC Strømforsyning  : Inn 100-240VAC/50-60Hz, Ut 9VDC 1.5A 

Lyttetid   : Opptil 8 timer ved 50% lydstyrke og fullt oppladet 

Mål    : 24 x 17 x 8 cm 

Vekt    : 800 gram 

AurisMed AS 

Postboks 294, 3201 Sandefjord, Norge 

Tel: +47 33 42 72 50, Faks: +47 33 42 72 51 

Epost: info@aurismed.no, Web: www.aurismed.no 


