
Audinor EDU systemet 
Quick Guide

0. Enhederne er færdig opladet hvis de lyser grønt i ladekufferten.

1. Tag enhederne ud af kufferten, og forsikre dig om, at de er tændt
    (de blinker).

 Tænd: Tryk og hold tænd/sluk knappen inde i 2 sekunder. Lampen lyser 
grønt når enheden tændes. Slip knappen når lampen slukker. 

 Sluk: Tryk og hold tænd/sluk knappen inde i 2 sekunder. Lampen lyser 
rødt når enheden slukkes. Slip knappen når lampen slukker. 

2. Fordel elevmodtager og elevmikrofoner ud i klassen.

3. Tag lærermikrofonen på rundt om halsen.

4. Placer enhederne i ladekufferten efter brug. De behøver ikke
    slukkes først. Sørg for at alle lamper lyser. 

Lærermikrofon              Elevmikrofon     Elevmodtager
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Lytte

Ved brug af halsslyngen, skal høreapparaterne skiftes til teleslynge 
programmet (MT/T). Man kan alternativt bruge et par almindelige 
hovedtelefoner for at lytte på elevmodtageren. 

Lydjustering

Bevæg volumkontrollen opad for at justere niveauet op, og nedad for at 
regulere niveauet ned. 

Tryk volumkontrollen ”lige ind” for at aktivere Direkte Dæmpning. Lampen lyser
konstant rødt når enheden er dæmpet. Modtageren forbliver dæmpet indtil 
volumkontrollen aktiveres igen. 

Tilkobling af ekstern lydkilde

Man kan tilkoble en ekstern lydkilde til både mikrofon (PC, SmartBoard mm) og 
modtager (iPad, laptop mm). Den medfølgende lydkabel kobles til lydkildens 
hovedtelefon/lydudgang i den ene ende, og til ladekontakten/ audioindgangen i
den anden. 

Lavt batteri

Ved lavt batteri vil lampen blinke rødt. Lad enheden op når indikatoren for lavt 
batteri lyser. 

Ingen lyd?

 Hvis en enhed (f.eks. mikrofon) blinker vekselvis grønt og rødt, har den 
ingen forbindelse. Tænd den anden enhed (modtager). Hvis den ikke kan 
tændes, er batteriet tomt og skal lades op først.

 Sørg for, at høreapparaterne er i teleslynge program (MT/T).
 Skru op for lyden på modtager og tjek, at Direkte Dæmpning ikke er 

aktiveret i modtager (den lyser konstant rødt).
 Forsøg at slukke - og derefter tænde - for både mikrofon og modtager. 
 Hvis der stadig ikke er lyd i systemet, kan man lytte på elevmodtager 

med almindelige hovedtelefoner. Hvis der så er lyd, kan det tyde på, at 
halsslyngen er defekt.  
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