
 
 

 
RUTINER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TELESLYNGEANLEGG 

 
Når det gjelder teleslyngeanlegg har vi ikke noen faste rutiner for test og vedlikehold av disse 
anleggene som kreves utført av Svakstrøm AS, men brukere må sørge for at ventilasjonsåpninger for 
kjøling holdes åpne og ikke tildekkes av støv eller annet som hindrer luftgjennomstrømningen for 
kjøling av forsterkere.  
Da det kan være vanskelig for normalt hørende å oppdage om disse anleggene fungerer kan det også 
være fornuftig at brukerne tester disse med jevne mellomrom for å sjekke at disse fungerer for å 
sikre at hørselshemmede til enhver tid får nødvendig hørselsassistanse. (Anbefaler sjekk en gang i 
måneden/minimum en gang i året) 
 
Det kan også være fornuftig at brukerne skaffer seg et enkelt testinstrument for teleslyngeanlegg for 
å teste lyden fra teleslyngeanlegget.  
Svakstrøm AS kan bl.a. tilby dette instrumentet for testing av teleslyngeanlegg: 
 
- ILR3+, Tester/mottager Teleslynge m/hodetelefon og LED indikator                            

 
 
Følgende kan sjekkes av brukerne selv på teleslyngeforsterkere i C-serien: 
 
- Status LED:  

o Grønt fast lys: OK. Skal lyse med fast grønt lys under normal bruk 
o Rødt blinkende lys: Feilmelding. Sjekk feilliste i brukermanual. 
o Grønt blinkende lys: Standby eller sleep tilstand 
o Gult blinkende lys: Reprogrammering 

 
Følgende kan sjekkes av brukerne selv på teleslyngeforsterkeren CLS2: 
 
- Power LED: Skal lyse fast ved normal drift. Viser at teleslyngeforsterkeren har strømtilførsel 
- AGC LED: Lyser fast eller blinker ved signal til teleslyngeforsterkeren 
- Current LED: Indikerer at det er signal til selve teleslyngen 
 
 
Følgende kan sjekkes av brukerne selv på teleslyngeforsterker CLD1-CD for skrankeslynger: 
 
- Power lysdiode (grønn): Skal lyse. Indikerer at teleslyngeforsterkeren har strømtilførsel 
- Loop Current lysdiode (gul): Indikerer strøm (lydnivå) i teleslyngen. Skal blinke ved topper i 

lydnivå inn til teleslyngeforsterkeren. 
- Input Signal (grønn): Indikerer at det er signal til teleslyngeforsterkeren. Skal blinke/lyse når det 

er inngangssignal (lydsignal) til teleslyngeforsterkeren. 
 
 
Det forutsettes at påkrevd vedlikehold utføres for at gitte garantier skal gjelde. 

 


