
Slingväskan – såhär gör du: 
 

 
 

1. Börja med att ta ur den lilla svarta lådan som ligger till höger i väskan. Sätt i 

antennerna, se bilden. Man skruvar i dem och vänder dem uppåt. Sedan finns det två 

svarta sladdar som sitter fast i väskan längst ner till höger. Dem sätter du som bilden 

visar i den lilla svarta lådan på baksidan. Det går inte att sätta dem fel. Sätt ner lådan 

inuti den öppnade väskan. 

 

2. Ta upp den stora sladdvindan som ligger till vänster i väskan. Börja med att lägga den 

stora vindan mitt i rummet, längst bort från väskan. Sedan vindar du upp den, dra 

försiktigt, inte hårt, och dra i båda samtidigt för annars kan de snurra ihop sig. Lägg ut 

slingan i rummet tills du når runt om i rummet. Om du behöver mera slinga så ligger 

det en förlängningssladd i en plastpåse väskan i facket på insidan. 

 

3. Stoppa in slingans sladdar i väskan, se bilden nedan, en på varje sida. Sätt i elkabeln. 

 

 

 

                               
 



4. Tryck på ”on” på den lilla svarta lådan, knappen längst till vänster. Då visar sig två 

gröna fönster med två kanalinställningar. Kanal 1 är för mikrofonen och Kanal 2 är för 

myggan. OBS! ÄNDRA INTE PÅ KANALINSTÄLLNINGARNA!!!! Se till att ha 

så låg volym från början som möjligt och höj den när du testar utrustningen. 

 

 

 

                       
 

 

 

5. Ta fram mikrofonen och myggan. Sätt på mikrofonen (OBS DEN GÅR INTE ATT 

LADDA UPP; UTAN DET ÄR VANLIGA AA BATTERIER INUTI) 

och av/på-knappen är lite svår att se, se bild nedan. Du får trycka några sekunder för 

att den ska sättas på. Då lyser det i displayen. OBS Stäng av Av/på-knappen efter att 

du använt utrustningen, annars dras batterierna ur. 

                  
 



 

 

 

6. Vill du ha myggan istället (det går att ha båda samtidigt) så tar du fram 

den ur det lilla svarta fodralet. Till myggan finns det en liten sändare 

 

 
 

Du sätter i sladden till myggan i sändaren (bild) och sätter på 

On/off knappen (obs att det finns en ”mute-knapp”  som du kan använda när du inte 

vill att det ska höras.) Sändaren till myggan går att ladda upp 

i laddningsstationen, som det finns en kabel till som man sätter i om man ska ladda. 

 

                          
 

7. Volymknapparna finns på den lilla svarta lådan med antennerna. Här höger och sänker 

du ljudet. Det kan vara smart att testa på en person med 



hörapparat innan. Det finns även en liten utrustning att testa med och en liten enkel 

beskrivning finns inuti lådan apparaten ligger i. Denna går också på batteri, AAA. Det 

finns en on/offknapp på sidan och en volymkontroll. Om slingan fungerar lyser dioden  

på apparaten grönt. 

 

                            
 

8. När du är klar med utrustningen rullar du på slingan igen försiktigt, båda sladdarna 

rullas på samtidigt för att undvika trassel. Lägg sladdvindan där den låg.  

Dra ur sladdarna ur den lilla svarta lådan och antennerna och lägg ner dem i väskan.  

Stoppa tillbaka myggan och sändaren samt mikrofonen. 

 

Lämna tillbaka till biblioteket. 

 

Lycka till. Våra telefonnummer har du nedan ifall du behöver boka slingan fler gånger 

eller ha mer information. Anna-Klara 019-21 61 43 och Josef  019-21 61 45.  

 

 

Anna-Klara Nystedt 

Örebro stadsbibliotek 

20150206 

 

 

 

 

 

 

 


