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1 st portabel slingväska Univox P-Loop 2.0
För hörapparatsanvändare inomhus. Allt som behövs finns i väskan.
Väskan kan endast användas inomhus och i lokal som är högst 160 kvm.

I väskan finns:
• En inbyggd förstärkare som fungerar som 

ljudsystemanläggning
• En 35 m lång slingkabel på kabelvinda
• En 15 meter lång förlängningskabel (till 

slingan)
• 1 testinstrument Univo listener 2.0
• 1 trådlös s.k. mygga
• 1 trådlös handmikrofon
• Reservbatterier

OBS! Viktigt - Om lokalen har en inbyggd 
hörslinga kan den eventuellt störa utrustningen. I sådana fall rekommenderar 
vi att använda guideväskan.

Bruksanvisning finns i väskan som väger 9 kg. Vagn finns att låna om man vill.



Låna hörselutrustning
På Stadsbiblioteket kan du låna hörselutrustning. Det finns en portabel 
slingväska och tre bärbara guideväskor.

Vill du boka eller ha hjälp med att hantera hörselutrustningen?
Kontakta Josef  Filipovics, telefon 019-21 61 45 eller 
e-post josef.filipovics@orebro.se. Boka i god tid!

• Vem som helst i Örebro kommun får låna, för privat bruk eller större 
arrangemang.

• Lånetid är max en vecka åt gången.
• Utrustningen måste bokas i förväg.

Följande utrustning finns tillgänglig att låna:

1 st digisystem guideväska
För sammankomster där max 4 personer har behov av ljudförstärkning.

Innehåll:
• 1 huvudmikrofon
• 2 frågemikrofoner
• 4 mottagare med halsslinga
• 4 hörlurar för personer utan hörapparat men med nedsatt eller normal 

hörsel, kan användas som alternativ till halsslinga. 

Bruksanvisning finns i väskan. 

2 st Univox guideväskor A och B
Båda innehåller:
• 1 sändare
• 1 myggmikrofon
• 11 mottagare
• 12 laddningsuttag

Halsslingor för personer med hörapparater och hörlurar för personer utan 
hörapparat samt laddningskabel till väskan transporteras, av utrymmesskäl, 
i en påse bredvid. Det finns två påsar med likadant innehåll.

I respektive påse finns:
• 11 st halsslingor
• 5 st hörlurar
• Laddningskabel
Slingorna kan användas både utomhus och inomhus.

Båda guideväskorna kan användas tillsammans. Detta betyder att om du 
lånar båda guideväskorna och de båda påsarna kan 22 personer få hörför-
stärkning samtidigt.

Bruksanvisning finns i väskan som väger 6 kg. Vagn finns att låna om man vill.
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