UniVox® DLS-30 jest urządzeniem wspomagającym słyszenie dźwięku z
telewizora przeznaczonym dla użytkowników aparatów słuchowych.
DLS-30 posiada wbudowane automatyczne złącze SCART (EURO), które w
łatwy sposób można podłączyć do wyjścia SCART Twojego telewizora. Funkcja
autoasart jest potrzebna aby zapewnić słyszenie właściwego sygnału w pętli,
gdy do Twojego telewizora jest podłączona większa ilość urządzeń (video, dvd,
itp.). Jeśli masz kilka urządzeń, upewnij się, że wszystkie są połączone
szeregowo. Wszystkie urządzenia, z wyjątkiem ostatniego powinny mieć
podłączone dwa przewody SCART (rysunek na stronie 2.) W wypadku, gdy
szeregowe podłączenie nie jest możliwe, do wzmacniacza pętli powinien być
podłączony mikrofon (akcesoria) i przystawiony do głośnika telewizora.
Połóż poduszkę indukcyjną na swoim ulubionym krześle i ustaw aparat
słuchowy w pozycji T. Dla zapewnienia większej powierzchni słyszenia, zamiast
poduszki indukcyjnej, możesz podłączyć specjalny przewód pętli „kanapowej”.
Dzięki zastosowanej kontroli poziomu dźwięku (podwójny układ Automatycznej
Regulacji Wzmocnienia ARW) DLS-30 zapewnia bardzo czysty dźwięk o
odpowiedniej głośności.
Jeśli używasz telewizora plazmowego/LCD i występują problemy z
opóźnieniem dźwięku, radzimy użyć wzmacniacza UniVox® DLS-30TV, który
posiada te same parametry, jednak dodatkowo umożliwia synchronizację
dźwięku.
Cechy
• Kompletny zestaw pętli indukcyjnej z poduszką
indukcyjną do TV, DVD, VHS itp.

• Diody informujące o podłączonym zasilaniu i
działaniu pętli

• Wbudowane automatyczne złącze SCART
(przewód dołączony)

• Regulator głośności z cyframi dal łatwiejszego
ustawienia głośności

• 2 wejścia mikrofon/stereo/MP3 itp.

• Poduszka indukcyjna może być zastąpiona pętlą
„kanapową” (długość 8m + przedłużenie 10m)

• Automatyczna regulacja poziomu sygnału
(podwójny układ ARW)

UniVox® DLS-30
Opis produktu
UniVox® DLS-30

Numer katalogowy
203010

DLS-30 wzmacniacz pętli
indukcyjnej
203020
DLS-30 panel tylny

Opis
UniVox® DLS-30 wzmacniacz pętli indukcyjnej z
automatycznym złączem SCART, dwoma wejściami
mikrofon/linia, zasilaczem i poduszką indukcyjną.
Wzmacniacz DLS-30
Wymiary: 145x60x30mm (Szer. x Dł. x Wys.)
Waga: 180g bez zasilacza
Długość przewodu SCART: 50cm
Poduszka indukcyjna:
Wymiary: 400x400x5mm (Szer. x Dł. x Wys.)
Długość przewodu: 10m
Ta sama specyfikacja jak 203010 z pętlą „kanapową”
zamiast poduszki indukcyjnej.
Pętla kanapowa
Dł. przewodu: 10m
Dł. przewodu przedłużającego: 8m
Dla telewizorów LCD/plazma UniVox® DLS-30TV

Poduszka indukcyjna

Numer katalogowy
203040

203050

Przewód pętli „kanapowej”

Opis
UniVox® DLS-30TV wzmacniacz pętli indukcyjnej z
cyfrową synchronizacją dźwięku, automatycznym
złączem SCART, dwoma wejściami mikrofon/linia,
zasilaczem i poduszką indukcyjną.
UniVox® DLS-30TV wzmacniacz pętli indukcyjnej z
cyfrową synchronizacją dźwięku, automatycznym
złączem SCART, dwoma wejściami mikrofon/linia,
zasilaczem i pętlą „kanapową”.

Połączenie szeregowe TV / dekodera / VHS / DVD
Upewnij się, czy Twój telewizor działa prawidłowo z podłączonym dekoderem / DVD / VHS zanim zaczniesz
instalację.DLS-30. Urządzenia podłączone do telewizora, powinny być połączone szeregowo (ilustracja poniżej. Jeśli
Twój telewizor posiada więcej wyjść SCART, zawsze używaj wyjścia 1. Wszystkie urządzenia, z wyjątkiem ostatniego,
powinny posiadać dwa gniazda SCART wejścia/wyjście. Jeśli połączenie jest prawidłowe, obraz i dźwięk zmieniają się
automatycznie zgodnie z wybranym urządzeniem. Na przykład, gdy włączasz DVD, obraz i dźwięk zmienia się
automatycznie w telewizorze na ten z DVD.

Przewód SCART
łączący TV i dekoder

Akcesoria

Numer katalogowy
283002
283005
283220
242401
241201
241101
241501
281005
281006
281015

Przewód SCART
łączący dekoder i VHS

Opis
Poduszka indukcyjna
Pokrowiec na poduszkę indukcyjną
Pętla „kanapowa” z dołączonym przedłużaczem, 8+10 m
13A, elektretowy mikrofon z taśmą przylepną, przewód 3m
13B, elektretowy mikrofon do ręki, przewód 7,5m
13C, elektretowy mikrofon krawatowy z klipsem, przewód 3m
13T, elektretowy mikrofon powierzchniowy, przewód 3m
Przewód przedłużający do mikrofonów, długość 3m
Przewód przedłużający do mikrofonów, 6m
Przewód audio stereo, 3,5mm / 2xRCA, długość 1,5m

