
TB2 AutoMini v2  Art.nr 3000773

TB2 AutoMini är en telefonförstärkare för fasta telefoner, avsedd att användas av personer med 
hörapparat med telespole. Ljudöverföringen till hörapparaten sker med hjälp av en teleslinga,
t ex halsslinga eller stolslinga. TB2 AutoMini är ett portabelt system och enkelt att installera. 

Ingående komponenter

1. AutoMini slingförstärkare inkl. 
nätadapter
2. Duett Tele-Kit för överföring av 
ljud från telefon till AutoMini sling-
förstärkare.
3. Anslutningskabel mellan 
AutoMini och slinga
4. Nätadapter
Delarna inom röda ramen lever-
eras förmonterade. För inkoppling 
av telefon, se instruktion baksidan. 

Tekniska data 
 

AutoMini förstärkare 
Analog input: >50mV
Digital input: PCM okomprimerat ljud overS/PDIF
Utgångsbelastning: 4 Ohm
Uteffekt: 10 W vid 4 Ohm
insvängningstid: 50 ms
utsvängningstid: 35 s
Frekvensomfång: 80 Hz - 8 kHz, -3 dB rel. 1 kHz
Distorsion:  <1% 
Signal/brusförhållande: >40dB A-vägt
Fördröjning av ljud: Off samt 50-180 ms 
Mått: 145 x 70 x 30 mm (med uppfästning ca 38 mm)
Vikt: 150 g (utan nätadapter) 

Extern nätadapter:
Pluginadapter, primär 230V 50Hz, sekundär 18V DC, 0,8A
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Instruktion för inkoppling:

1. Koppla ur telefonenlurens modularkontakt (spiralsladden) och koppla in den till Duett Tele-kit 
modularhona. 
2. Koppla Duett Tele-kit modularhane in i telefonen där telefonluren tidigare var ansluten.
3. Anslut den medföljande kabeln märkt “1” (röda ringen nedan) mellan modularhonan och 
AutoMini-slingförstärkaren.

För övrig information om AutoMini, se bifogad bruksanvisning för produkten.

Nedanstående krävs enbart för vissa telefoner: 

Till Duett Tele-kit finns två kablar med modularkontakt i ena änden och en 3.5 mm kontakt i 
andra änden. Den ena är märkt “1” och den andra är märkt “2”. Prova först med kabeln märkt “1” 
enligt ovan, om detta inte fungerar (inget ljud i slingan) prova då kabeln som är märkt “2”.

AB Transistor Sweden • Tel. 08 - 545 536 30 • www.transistor.se 

8
5

0
0

0
0

11
0

,       
1.

0
, 2

0
2

0
-0

3

1

2

3


