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Ingebruikname
Om de hoornversterker in
gebruik te kunnen nemen,
moet u enkele handelingen uit-
voeren:

1. Hoornsnoer
Trek eerst de telefoonstekker
uit de contactdoos van uw tele-
foonaansluiting. Haal aan de
onderkant van de telefoon
hoornsnoer uit het kabelkanaal.
Hierbij drukt u de klemhaak
tegen de stekker, waarbij u
hem tegelijkertijd aan het snoer
uit het kabelkanaal trekt. Deze
stekker van het hoornsnoer
wordt op de achterzijde van de
hoornversterker in de aansluit-
bus gestoken, die gemarkeerd
is met een hoornsymbool, tot
hij vastklikt.

2. Aansluitsnoer
De stekker op het uiteinde van
het aansluitsnoer van de hoorn-
versterker wordt in de hoorn-
bus aan de onderzijde van de
telefoon gestoken en het snoer
wordt in het vrije kabelkanaal
gelegd. Vervolgens steekt u de
telefoonstekker opnieuw in de
contactdoos van uw telefoon-
aansluiting. 

Inschakelen
De hoornversterker wordt auto- 

matisch ingeschakeld wanneer
de hoorn van de haak genomen
wordt. Een groene lichtdiode
op de bovenzijde van het appa-
raat geeft aan dat de hoornver-
sterker zich in de AAN-toestand
bevindt.

Instellen van de geluids-
sterkte / klank
U kunt de geluidssterkte van
het hoornsignaal naar wens
aanpassen via de draaiknop op
de bovenzijde van de hoornver-
sterker. Door de draaiknop in de
richting van de grotere waarden
op de schaal te draaien, ver-
hoogt de geluidssterkte en om-
gekeerd. De draaiknop heeft in
beide eindposities een voelbare
aanslag. Draai de draaiknop niet
met geweld verder dan deze
aanslagen. Daarnaast kunt u ook
de klank aanpassen met de re-
gelaar voor hoge en lage tonen.

Uitschakelen
De hoornversterker wordt ca.
60 seconden nadat de hoorn is
opgelegd automatisch uitge-
schakeld. Het groene controle-
lampje dooft opnieuw.

Aansluitmogelijkheden
Via de 3,5 mm stekkerbus kun-
nen de volgende accessoires
aangesloten worden op de TA-2:
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m Kleine koptelefoon, bv. van 
een walkman. 

m Mensen met een hoorappa
raat kunnen een halslus 
aansluiten op de stekkerbus. 
De hoorapparaten worden 
daarbij ingesteld op “T” of 
“MT.” De geluidssterkte 
kan daarna gemakkelijk via 
de regelaar van de TA-2 
ingesteld worden.

m Hoorapparaten met een au-
diostekker maken een direc-
te koppeling tussen de tele-
foonleiding en het hoorappa-
raat mogelijk. Hiervoor wordt
een enkelvoudige kabel 
(voor mensen die een hoor-
apparaat dragen aan 1 oor) 
en een dubbele kabel (voor 
mensen die een hoorappa-
raat dragen aan beide oren) 
meegeleverd.

Gelieve er rekening mee te
houden, dat de luidspreker van
de telefoonhoorn bij gebruik
van de stekkerbus uitgescha-
keld wordt (ter voorkoming van
interferenties).

Speciale accessoires:
m Halslus best.-nr. A-4921-0
m Enkelvoudige kabel 

best.-nr. A-4940-0
m Dubbele kabel best.-nr. A-4950-0

Met behulp van de stekkerbus
kan de TA-2 eveneens aange-

sloten worden op de volgende
installaties:
m Infrarood-transferinstallaties
m Tele-transferinstallaties
m Ringleiding-transferinstalla-

ties
Stroomvoorziening van de
hoornversterker TA-2:

Netvoeding:
Gebruik hiervoor uitsluitend de
meegeleverde netadapter. De
stekker op het uiteinde van de
netadapterkabel wordt aan de
achterzijde van de hoornver-
sterker in de bus gestoken, die
gemarkeerd is met het net-
adaptersymbool. Vervolgens
steekt u de netadapter in een
normaal 230V-stopcontact.
Bij uitval van de netspanning
kan de TA-2 enkel gebruikt wor-
den wanneer er batterijen in
het apparaat geplaatst zijn (zie
batterijvoeding).

Batterijvoeding:
Open de batterijruimte door het
batterijdeksel op de onderzijde
van de hoornversterker opzij te
schuiven. Plaats 4 batterijen,
overeenkomstig de markeringen
in de batterijruimte, en schuif
het deksel opnieuw in zijn 
oorspronkelijke positie. Gebruik
steeds nieuwe mignonbatteri-
jen. (type LR6) of oplaadbare
batterijen van hetzelfde type.
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Zelf storingen oplossen
Niet elke storing hoeft noodza-
kelijk te betekenen dat er een
defect is aan uw hoornverster-
ker. In sommige gevallen be-
spaart u tijd en geld, wanneer u
eenvoudige storingen zelf ver-
helpt. Onderstaande aanwijzin-
gen kunnen u daarbij helpen:

Hoorn van de haak genomen,
geen kiestoon
m Controleren of alle stekkers
correct ingestoken zijn.
m Hoornsnoer aan de hoorn-
versterker / hoorn.
m Netsnoer aan het apparaat /
telefooncontactdoos.
m Evt. nogmaals alle stekkers
uittrekken en opnieuw insteken
(contactfouten).

Verbinding is tot stand
gebracht, hoornversterker
werkt niet
m Controler de aansluiting van
de netadapter.
m Batterijruimte openen en
controleren of de batterijen cor-
rect geplaatst zijn.
m Evt. nieuwe batterijen of vol-
ledig opgeladen batterijen van
hetzelfde type inleggen.

Hoornversterker produceert
luide fluittonen
m Volume een beetje lager
instellen en erop letten, dat de

telefoonhoorn zich niet in de
onmiddellijke omgeving van de
hoornversterker bevindt.
m Evt. nieuwe batterijen of vol-
ledig opgeladen batterijen van
hetzelfde type inleggen.

Onderhoud en verzorging
Alle apparaten zijn onderhouds-
vrij. Wanneer de apparaten vuil
worden, kunt u ze af en toe rei-
nigen met een zachte, vochtige
doek. Gebruik nooit alcohol,
verdunner of andere organische
stoffen!

Garantie
De garantievergoeding omvat
de kostenloze herstelling en de
kostenloze terugzending van
het apparaat. Voorwaarde hier-
voor is dat het apparaat terug-
gezonden wordt in de originele
verpakking. Gooi de originele
verpakking dus niet weg! De
garantie vervalt bij beschadigin-
gen, die voortkomen uit onjuis-
te behandeling en bij herstel-
lingspogingen door niet door
Humantechnik geautoriseerde
personen (zegelverbreking).
Garantieherstellingen worden
enkel uitgevoerd bij inzending
van de ingevulde garantiekaart
door de vakhandelaar of van het
originele Humantechnik-garan-
tiebewijs in geval van rechts-
treekse aankoop bij de fabriek.
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Technische gegevens:

Afmetingen: 52 x 115 x 157 mm (H x B x D)
Kleur: wit
Gewicht: 253 g
Versterkingsfactor: max. 30 dB ± 20%
Stroomvoorziening: met een 230V-netaansluiting of 

met 4 x 1,5V mignonbatterijen 
(type LR6)

Aanpassing TA-2 - Werkwijze voor de aanpassing van de TA-2
Door de uiteenlopende kabelaansluiting van vele telefoons (b.v. T-
Easy P210) is de werking van de TA-2 op deze telefoons niet ge-
waarborgd. De TA-2 kan echter aangepast worden aan de verschil-
lende kabelaansluitingen, door de DIP-schakelaars in de batterijruim-
te van de TA-2 te veranderen. Er wordt algemeen een onderscheid
gemaakt tussen twee instellingen: 
Standaardinstelling (leveringstoestand van de TA-2).
Instelling voor variant 2.

Opgelet!

1. Gebruik voor de instelling van
de DIP-schakelaars een kleine
schroevendraaier.

2. Let erop, dat de DIP-schakelaars
correct vastgeklikt zijn op de eind-
positie.

3. Vermijd andere instellingen van
de DIP-schakelaars.Standaardinstelling

Instelling voor variant 2




