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Viktige sikkerhetsinstruksjoner 

• Les gjennom disse anvisningene nøye. 

• Ikke kast disse anvisningene. 

• Ta hensyn til alle advarsler. 

• Følg alle anvisninger. 

• Ikke benytt apparatet der det er fare for at det kan bli vått. 

• Rengjør bare med en tørr eller lett fuktet klut. 

• Blokker ikke ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til anvisningene. 

• Installer ikke produktet nær varmekilder som ovner, peis eller andre apparater 

(inklusive forsterkere) som avgir varme. 

• Strømledningen må ikke tråkkes på eller bli klemt. Pass spesielt godt på ved kontakter, 

forgreninger og der ledningen kommer ut av apparatet. 

• Benytt bare tilbehør som er spesifisert av produsenten. 

• Koble fra apparatet ved tordenvær eller når du ikke skal benytte det på lang tid. 

• Servicearbeid skal bare utføres av kvalifisert personell. Service er bare nødvendig hvis 

apparater har blitt skadet, som for eksempel om ledningen eller kontakten har blitt 

skadet, væske har blitt sølt på apparatet eller noe har kommet inn i apparatet, om 

apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt eller ikke fungerer som det skal. 
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Knapper og tilkoblinger 

Mottakerenhet 

1. Intern mikrofon på Mottaker-

enheten 

2. Lysdiode for intern mikrofon- 

innstilning 

Grønn: Rundt-oppfattende mikrofon 

Oransje: Rettet mikrofon 

3. Lysdiode for Batteristatus 

Grønn: På og med bra ladet batteri 

Blinkende Grønn: På, men batteriet 

begynner å ta slutt 

Blinkende Oransje: På med tomt 

batteri – slår seg snart av 

Oransje: Lader 

4. Lysdiode for lytting via Sender-

enheten 

Grønn: Rundt- oppfattende 

mikrofon 

Oransje: Rettet mikrofon 

Oransje og Grønn: Linje inn 

(ekstern lydkilde) 

5. Knapp for valg av intern mikrofon 

6. Av- og på-knapp 

7. Knapp for valg av lytting via Sender-enheten 

8. Lys-nivåindikator for Volum og Tone 

9. Knapp for å øke lydstyrke 

10. Knapp for å redusere lydstyrke 

11. Knapp for å redusere diskant 

12. Knapp får å øke diskant 

13. Tilkobling for hodetelefon / halsslynge 

14. Ladekontakt 

15. Belteklips 
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Senderenhet 

16. Intern mikrofon på Sender-

enheten. 

17. Lysdiode atteristatus

Grønn: På og med bra ladet 

batteri 

Blinkende Grønn: På, men 

batteriet begynner å ta slutt 

Blinkende Oransje: På med 

tomt batteri – slår seg snart av 

Oransje: Lader 

18. På/Av knapp 

19. Knapp for å koble sender til en 

annen mottaker enn dinn egen. 

20. Inngang for ekstern lydkilde, 

2.5 mm jack kontakt 

21. Ladekontakt 

22. Belteklips 

 

 

 

Ta apparatet i bruk (montering) 

1. Både Sender- og Mottakerenheten har med innbygget laddbare batterier. Både Sender- 

og Mottakerenheten må lades helt opp før produktene tas i bruk første gang. Benytte 

bare den medfølgende laderen. 

1. Koble inn halsslynge eller hodetelefon i utgangen (13). 

2. Trykk kort på Av- og På-knappen  (6) for å starte Mottakerenheten. 

3. Lytt på den interne mikrofonen og juster volumet med Volumknappene - (9 eller 10). 

4. Slå på Senderenheten ved et kort trykk på Av- og På-knappen  (18). 

5. Koble over til å lytte på Senderenhetens mikrofon ved å trykke på knappen for ekstern 

lyd (RF) (7).  

6. Domino starter normalt med intern mikrofon (1) som lydkilde. Dessuten settes alltid 

volumkontrollen automatisk til lavt volum for å unngå ubehagelige lydnivå. 

7. Volumkontroll; juster med +(9) øker og - (10) reduserer volumet samtidig som 

indikatoren for Volum og Tone (8) viser lydnivå. Jo fler lysdioder som er tent desto 

høyere volum. Indikatoren slukker 5 sekunder etter justering. 

8. Tonekontrollen justerer lydklangen der > (12) øker og < (11) reduserer diskanten. 

Indikatoren for Volum og Tone (8) viser tone-innstillingen. Indikatoren slukker 5 

sekunder etter justering. 

9. Ved å koble en ekstern lydkilde til (20) kan man høre på for eksempel en MP3 spiller 

via Senderenheten. 

10. Når du er ferdig slår du av Sender- og Mottakerenhetene ved å trykke inn knappene (6 

og 18) og holde dem inne til lysdiodene for batteristatus (3 og 17) slokker.  
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Lading 

Domino-enhetene har innebygget oppladbare batterier. Batteriene må lades før produktet tas i 

bruk første gang. Domino inneholder et batteri av typen Lithium-Ion og leveres med en 

universell lader med tilkoblingsledning for å lade begge enhetene samtidig. 

NB! Bruk ikke ladere fra andre produsenter til Domino, men du kan lade enhetene ved å koble 

ladeledningen til en USB-port i en datamaskin! 

 

Koble inn laderen i (14 og 21) som anvist på side 3. 

Monter stikkontakt som passer til standarden i det landet du befinner deg. Kontroller at den 

klikker på plass for du kobler den inn i kontakten. Når laderen er satt inn i kontakten og 

tilkoblet enhetene vil lysdioden for Batteristatus (3 og 17) lyse oransje for å vise at lading 

pågår. Når lading er ferdig, etter ca 2,5 timer, lyser lysdiodene grønt. 

 

Funksjoner 

Koble til hodetelefon, Halsslynge BE9159, Ørepropper BE9124 eller en annen egnet lydgiver 

til hodetelefonutgangen (13). 

 

Valg av mikrofon i Mottakerenheten 

Domino mottaker har to mikrofonalternativer. En for rundtopptagende (omni) og en for rettet 

mikrofon. 

Man kan veksle mellom rundtopptagende og rettet mikrofon ved a trykke på M-knappen (5). 

Rundtopptagende mikrofon visas ved at Lysdioden for Mikrofon (2) lyser grønt og rettet 

mikrofon ved at den lyser oransje. 

Med rettet mikrofonen kan man ”peke” mot den lydkilden som du vil lytte til samtidig som 

lyden fra andre hold dempes. Dette kan vare nyttig i vanskelige ved vanskelige lytteforhold, 

som for eksempel i forsamlinger og steder der det er mye støy. 

 

Valg av mikrofon i Senderenheten 

Domino Senderenheten har også to mikrofonalternativer. En for rundtopptagende (omni) og 

en for rettet mikrofon. 

Man velger å lytte via Senderenheten ved å trykke på RF-knappen (7). Deretter kan man 

veksle mellom rundtopptagende og rettet mikrofon ved a trykke på RF-knappen (7) igjen. 

Rundtopptagende mikrofon visas ved at Lysdioden for Senderenheten (4) lyser grønt og rettet 

mikrofon ved at den lyser oransje. 

 

Velg Ekstern signalkilde 

Om den medfølgende audiokabelen (som i ene enden har en 2,5 mm jack-plugg) kobles til 

inngang for ekstern lydkilde (20) vil den senderenhetens mikrofon kobles ut og ekstern 

lydkilde velges automatisk.  

For å lytte til den eksterne lydkilden trykker man på RF-knappen (7). Lysdioden for 

Senderenheten (4) vil lyse grønt å vise at lyden kommer fra en ekstern lydkilde. 
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Inngangens følsomhet justeres automatisk for å tilpasse til forskjellige lydkilder. 

Med audiokabelen koblet til en TV, HiFi-anlegg, MP3-spiller eller liknende lydkilde kan man 

lytte på stereolyd hvis du benytter hodetelefon. 

 

Når du drar ut kontakten går Domino automatisk tilbake til lytting med mikrofon. 

 

Ekstern mikrofon 

Man kan også tilkoble en ekstern mikrofon til inngang for ekstern lydkilde (20). 

Inngangens følsomhet justeres automatisk tilpasset den eksterne mikrofonen som kobles inn. 

 

Kombinerte signalkilder 

Hvis du lytter til Senderenheten går det an å kombinere den med lyd som den interne 

mikrofonen i Mottakerenheten tar opp. 

Velg først å lytte på Senderenheten ved å trykke på RF-knappen (7). Hold sa M-knappen (5) 

inntrykket til både MIC- lysdioden (2) og RF-lysdioden (4) lyser. 

Lyden fra Senderenheten blandes nå med lyden fra den interne mikrofonen i Mottakerenheten. 

Man kan justere balansen mellom lyden fra Senderenheten og Mottakerenhetens mikrofon ved 

å holde M-knappen (5) inntrykket samtidig som man stiller inn balansen med knappene < (11) 

eller > (12). 

Om man vil gå tilbake til å bare lytte til Senderenheten trykker man på RF-knappen (7) og om 

man vil tilbake til bare å lytte på den interne mikrofonen trykker man på M-knappen (5). 
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Batteristatus 

Normalt lyser Lysdioden for Batteristatus (3, 17) grønt. Det viser at Domino er På og at 

batterinivået er tilfredsstillende. Ved lavt batterinivå blinker Lysdioden for Batteristatus (3, 

17) grønt til batteriet nesten er helt tomt. Da begynner den å blinke oransje. Merk at du bør 

lade opp begge enhetene allerede når en begynner å blinke grønt, slik at du unngår at de slår 

seg av automatisk. 

 

Enkel feilsøking 

Symptom Tiltak 

Ingenting skjer når du forsøker å slå på 
enheten. 

Koble inn laderen og kontroller at lading starter i 
løpet av 10 sekunder.  
OBS! Om lading ikke starter i løpet av 10 
sekunder, må du umiddelbart koble fra laderen og 
kontakte dinn Hjelpemiddelsentral! 
 

Ingen lyd høres i hodetelefon / 
halsslynge når enheten er på. 
 

• Skru opp lyden med volumkontrollen + (9) 
• Kontroller at intern mikrofon er valgt som 

signalkilde og at den fungerer ved a skrapa 
lett på mikrofonene (1). 

• Kontroller at kontakten er helt trykket inn i 
hodetelefonutgangen. 

• Koble hodetelefonen/halsslyngen til en annen 
lydkilde (med 3,5 mm jack-kontakt) for å teste 
om den fungerer. 

 

Ingen lyd høres i hodetelefon / 
halsslynge når enheten er på og 
Senderenheten er valgt. 
 

• Kontroller at lydkilden er korrekt tilkoblet 
• Inngangen for ekstern lydkilde (20). 
• Koble lydkilden direkte til hodetelefon eller 

halsslynge og se om den fungerer da. 
• Skru eventuelt opp volumet opp den eksterne 

lydkilden. 
 

Hyling i hodetelefonen. • Senk volumet eller øk avstanden mellom 
mikrofonen og hodetelefonen. 

• Rett mikrofonen fra deg. 
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Spesialfunksjoner 

Midlertidig sammenkobling av "fremmede" enheter 

Hvis du har behov for å lytte til en "fremmed" Domino Senderenhet eller sende fra dinn 

Senderenhet til en person som også har et Domino sett, kan du enkelt koble disse sammen. 

1. Slå på både Senderenhet og Mottakerenhet. 

2. Trykk og hold inne Connect-knappen (19) på Senderenheten. 

3. Trykk inn samtidig bpde M-knappen og RF-knappen på Mottakerenheten og hold dem 

inne mens du observerer: 

4. Et "løpende lys" på Mottakerenhetens Nivåindikator (8) som flytter seg til midten når 

koblingen er etablert. 

5. Slipp opp knappene på Mottakerenheten og du har kobling inntil en av enhetene slås 

av. 

Det er mulig å koble til flere Mottakerenheter til en Senderenhet ved å gjenta prosedyren over. 

Hvis mange Mottakerenheter kobles til en sender, vil overføringskvaliteten kunne bli redusert. 

 

Grunninnstillinger 

Domino har fler innstillinger enn de som man kommer til i normal modus. Ved å gå inn i 

Innstillingsmenyen kan man justere innstilinger som man normalt ikke behøver endres eller 

som justeres ved første gangs bruk.  

 

Innstillingsmenyen 

1. Slå på Mottakerenheten med Av- og På-knappen (6), hold knappen inne og trykk så 

inn Volumknappen - (10) ) innen 1 sekund til RF-lysdioden (4) begynner å blinke.  

2. Når RF-lysdioden (4) blinker slipper du begge knappene.  

3. Trykk så inn RF-knappen (7) innen 2 sekunder fra da RF-lysdioden (4) begynte å 

blinke. Hold knappen inne til RF-lysdioden (4) slokker.  

4. Slipp RF-knappen (7) umiddelbart når RF-lysdioden (4) slokker. 

 

Du har nå satt Domino i Innstillingsmodus, og befinner deg i posisjon for Balansekontroll. 
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Oversikt over innstillingsfunksjoner 

I innstillingsmodus flytter man sig mellom  

grunn-innstillingene ved å trykke på 

RF-knappen (7) eller M-knappen (5).  

Hvert trykk på RF-knappen flytter  

deg med klokken til neste grunn- 

innstilling, og M-knappen tar  

deg mot klokken til  

foregående innstilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du e ferdig innstillingene 

trykker du kort på Av- og  

På-knappen (6) for å returnere   

til normal driftsmodus. 

 

 

 

 

 

 

 

Balansekontroll 

 

Trykk på <-knappen (11) for å justere grunn-balansen 

til venstre og >-knappen (12) mot høyre. 

Standardinnstillingen er i senter. 

 

 

 

 

 

  



  HMS art.nr. 166299  FlexiSound 

 
 

 
11 

 

Max volum 

 

Bruk <-knappen (11) for å redusere grunndempingen (øke max volum) og på 

>-knappen for å øke grunndempingen (redusere max volum). Justeringen går 

i trinn på 3 dB. 

Standardinnstillingen er 0 dB demping som gir max utsignal.  

 

 

 

 

Stereo av/på 

 

Linje inn-signalet kan gjengis i enten stereo eller mono. Det kan i enkelte 

lydsituasjoner, som for eksempel TV-lyd, være lettere å oppfatte tale hvis 

signalet gjengis i mono. 

Trykk på +knappen (9) for å velge stereo (fabrikkinnstilling) 

Trykk på -knappen (10) for å velge mono. 

 

 

 

 

Bassreduksjon 

 

For å motvirke lavfrekvent støy kan bassreduksjonsfunksjonen aktiveres.  

Trykk på +-knappen (9) for å aktivere Bassreduksjon. 

Trykk på --knappen (10) for å slå av Bassreduksjon. 

 

 

 

 

 

 

 

Justering av Tonekontroll 

 

For å forenkle bruken av Domino kan tonekontrollen låses i en fast 

grunninnstilling.  

Trykk på +knappen (9) for å aktivere tonekontroll-knappene for brukeren. 

(Fabrikkinnstilling) 

Trykk på -knappen (10) for å låse tonekontroll-knappene for brukeren. 

Trykk på <-knappen (11) og >-knappen (12) for å stille inn ønsket tone. 

  

Standardinnstilling er sentrert Tonekontroll. 
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Tekniske data 

Battery power:  Innebygget lithium-ion batteri, 617 mAh, type NTA2617 

Brukstid: 18 timer (far fullt oppladet batteri) 

Ladetid: 2,5 timer  

Mikrofon: Innebygget kondensator-type 

Linjeinngang: 0dBV maks input power 

Rekkevidde: Opp til 25m i fri sikt innendørs 

Radio samband 2,4GHz, kryptert 

Utgangseffekt: 100mW i 16ohm 

Dynamic range: 95dB SNR (elektrisk) 

Frekvensområde: 40-10000Hz (elektrisk) 

Dimensjoner: 99 x 48 x 22 mm (HxBxD) 

Vekt: BE2250: 74 g, BE2270: 70 g 
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