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Introduksjon	Comfort	Digisystem

Takk for at du har valgt Comfort Digisystem. Produktene er enkle å bruke 
med eller uten høreapparat. 

Les gjennom bruksanvisningen før du tar produktet i bruk.

Comfort Digisystem er utstyrt med teknologien SST - SecureStream 
Technology - digital teknologi som muliggjør avlyttingssikker radiooverføring 
uten tidsforsinkelser. 
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Presentasjon	av	Access	DA20
Access DA20 er en digital flerkanalsdiversitetsmottaker- og sender. Den 
håndterer alle lydfunksjoner (som nivåer, miksing og utganger) som man 
trenger i klasserommet. Den inneholder 3 SST radiomottakere med full 
diversitet, deres lyd kan mikses sammen med kabeltilkoblede lydkilder. 
Full diversitet og SST-teknologi garanterer hele tiden best mulig dynamikk og 
lydkvalitet. Access DA20 inneholder en SST-sender samt en FM-sender med 
lav deviation.

Alle funksjoner og innstillinger er tilgjengelige i menysystemet på displayet. 
Med navigasjonsrattet kan man bla gjennom og gjøre valg i menyen. 
De 4 hurtigknappene kan få tildelt ønsket funksjon(er). På denne måten kan 
man tilpasse Access DA20 for envhers behov. Eleven/læreren kan på en enkel 
måte velge hvilken lyd som skal mikses i hvert enkelt tilfelle. 

Man kan tilkoble ComLink mikrofoner via adapter og separat nettdel til DA20. 

Access DA20 kan via menyen enkelt konfigureres for valgfritt oppsett av 
Comfort Digisystem mikrofoner og mottakere.

Slyngeforsterkere kan tilkobles og det er også mulig å lytte ved hjelp at 
FM-mottakere via den innebygde FM-senderen. 

Signalkilder som TV/Video/Multimedia kan kobles til Access DA20. Aktive 
høyttalere (med innebygd forsterker) kan tilkobles for å gi ekstra godt nytte av 
systemet for både lærere og elever. 

Access DA20 kan enkelt tilkolbes med andre Comfort Digisystem-enheter 
som skal brukes i systemet. En unik kodenøkkel kan lages for å få til 
avlyttingssikkerhet (gjelder ikke for FM eller Teleslynge).

Access DA20 kan til fordel brukes sammen med Microphone DM30 som har 
både sender og mottaker. DM30 tar imot på MCH (Hovedkanal) och sender på 
valgfri CCH (Tilkoblede kanal) og fungerer derfor både som trykk-og-snakk 
mikrofon og mottaker for eleven. 

På følgende sider finnes det et par systemeksempler.
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Funksjoner	-	Access	DA20

Antenne for 
FM-sender

Hurtigknapper

Display

Uttak for strømforsyning

Navigasjonsratt

USB-uttak
(for service osv.)

Line in

Line Out

AUX

ComLink-uttak

Antenne for 
SST-sender
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Montering	veggfeste/plassering		
av	Access	DA20	i	veggfeste

Et stabilt veggfeste følger med DA20. Det er viktig at veggfestet er korrekt 
montert. Veggfestet monteres på en rett overflate som f. eks. en vegg, med 
4 stk. skruer. Passende skruer velges etter veggens material, plugging kan 
kreves av noen typer vegg. Skruen skal ha forsenkt hode med makshøyde på 
3,2 mm. 

Montere	DA20	i	veggfestet:

1) Ta et fast grep med begge hendene høyt opp på begge sidene, 
 alternativt på toppen, av enheten. Hold IKKE i antennene.

2) Plasser nedre delen av DA20 litt i vinkel på veggfestets ”gaffel”.

3) Skyv deretter overdelen på DA20 så den møter overdelen på veggfestet og  
 trykk fast (klikkelås). 

4) Man kan låse DA20 i veggfestet ved hjelp av den medfølgende skruen.   
 Monter enheten i veggfestet som beskrevet ovenfor og se til at den står i  
 midten. Skru deretter skruen gjennom hullet i overdelen på veggfesten  
 inntil den treffer bunnen. 
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Ta	bort	DA20	fra	veggfestet:

1) Demonter eventuelt låseskruen i veggfestets overdel hvis den er    
 montert. 

2) Ta et fast grep med begge hendene høyt oppe på begge sidene 
 alternativt på toppen av enheten. Hold IKKE i antennene.

3) Trykk DA20 noe nedover samtidig som overdelen forsiktig kommer   
 ut og går forbi overdelen på veggfestet.
 Ikke ta ut DA20 for raskt/hardt da dette kan skade nedredelen av 
 produktet. Comfort Audios garanti dekker ikke defekter forårsaket av   
 feilaktig håndtering. 

4) Løft opp DA20 fra veggfestet.

OBS!	
- Forsøk ikke å ta vekk Acces fra veggfestet når låseskruen er
 montert da dette kan skade produktet. 

- Løft aldri produktet ved antennene. 
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Hurtigknapper
Med de 4 hurtigknappene kan valgte funksjoner styres i hoveddmenyen. Når 
en hurtigknapp lyser grønt så er funksjonen aktiv. 

Trykk en gang til for å stenge av en funksjon. Da slokner den grønne lampen 
og en strek vises over funksjonen på displayet.

I menysystemet under Innstillinger	-	Hurtigknapper velges hvilken hurtig-
knapp som skal styre en funksjon, se avsnitt Menybeskrivelse.

Flytt markeringen på displayet nedover 
i menyen ved å vri navigasjonsrattet 
mot solen.

Flytt markeringen på displayet
oppover i menyen ved å vri
navigasjonsrattet med solen.

Gjør menyvalg ved å trykke  
inn navigasjonsrattet.

Navigasjonsratt
Navigasjonsrattet brukes for å gjøre innstillinger i menyen. Trykk inn  
navigasjonsrattet for å gjøre et valg og endre noe i menyen. I noen deler av 
menyen vises funksjonene OK, CANC,  og  lengst nede på displayet. Da 
kan hurtigknappene brukes for å velge ok, avbryte, flytte markøren til venstre 
eller høyre.
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Menyoversikt	

CCH1   Innstillinger for SST-mottakeren Tilkoblet kanal 1
CCH2   Innstillinger for SST-mottakeren Tilkoblet kanal 2
CCH3   Innstillinger for SST-mottakeren Tilkoblet kanal 3
MCH   Innstillinger for SST-senderen (MCH - Hovedkanal)
TX	FM  Innstillinger for FM-utsending
MCH	 	  Starter/stenger av SST-senderen (MCH - Hovedkanal)
CCH1   Nivåinnstilling for Tilkoblet kanal 1
CCH2   Nivåinnstilling for Tilkoblet kanal 2
CCH3   Nivåinnstilling for Tilkoblet kanal 3
TX	FM  Nivåinnstilling for FM-utsending
ComLink  Nivåinnstilling for tilkoblet ComLink-mikrofoner
AUX	in  Nivåinnstilling for AUX inngang
Line	in  Nivåinnstilling for Line in
AUX	out  Nivåinnstilling for AUX utgang
Out   Nivåinnstilling for Line out
Innstillinger Innstillinger for Hurtigknapper, PIN-kode, 
   Fjernkontroll , Språk
Lås   Låsinnstillinger
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Menystruktur
Alle funksjoner styres ved å vri og trykke på 
navigasjonsrattet. (Funksjonene forklares i avsnittet Menybeskrivelse.)

CCH1
 Tilbake
 Kanal
  Tilbake
  Utvidet område
  FFC
  FFC dB
 Tilkobling
  Send info
  Ny kodenøkkel
 Squelch
CCH2
 Tilbake
 Kanal
  Tilbake
  Utvidet område
  FFC
  FFC dB
 Tilkobling  
  Send info
  Ny kodenøkkel
 Squelch
CCH3
 Tilbake
 Kanal
  Tilbake
  Utvidet område
  FFC
  FFC dB
 Tilkobling
  Send info
  Ny kodenøkkel
 Squelch
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MCH
 Tilbake
 Kanal
  Tilbake
  1. 863,250
  2. 864,000
  3. 864,750
  Utvidet område
  FFC
  FFC dB
 Tilkobling
  Send info
  Ny kodenøkkel
TX	FM
MCH
CCH1 
CCH2	
CCH3 
TX	FM
ComLink
AUX	in
Line	in
AUX	out
Out  
Innstillinger
 Tilbake
 Hurtigknapper
 PIN-kode
  Endre kode
  Skjul PIN-inntasting
 Fjernkontroll
  Aktiv
  Tilkobling
 Språk
 Om...
Lås
 Tilbake 
 Angi kode
 Angi PUK  
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Menybeskrivelse

Tilbake	(gjelder	samtlige	undermenyer)
Her kan du velge å gå et steg tilbake i menyen, og tilbake til hovedmenyen.

CCH1,	CCH2	og	CCH3	(Tilkoblet	kanal	1,	2	og	3,	SST-mottaker)
I hovedmenyen viser displayet squelchinnstilling, signalstyrke og valgt 
tilkoblet kanal. 

I menyvalget CCH1, CCH2 og CCH3 finnes følgende valg:

Kanal
- Utvidet område
Her kan man velge ønsket kanal, A13 – A55 (768,000 – 784,800 MHz) 
alternativt E46-E74 (824,000 – 835,600 MHz) avhengig av modell.

- FFC
FFC (Free Frequency Check) viser med teksten Ok ved respektive kanal hvilke 
frekvenser som passer å bruke der hvor enheten er plassert. OBS! Steng av 
dine andre Digisystemsendere for korrekt resultat.

- FFC dB
FFC dB viser støynivå i dB for respektive kanal. Et større (-)verdi gir 
bedre støysikkerhet.

  Hvis du får opp noen av disse varslingssymboler på displayet, les  
  mer om hvordan du går frem under Kanalplanlegging/Intermodu- 
  lasjon, lengre frem i denne bruksanvisningen.

Tilkobling
Tilkobling av Comfort Digisystemenheter til Access DA20 (dette er kun nød-
vendig dersom avlyttingssikkerhet kreves i systemet, i andre tilfeller er det 
nok å stille inn kanaler for sender og mottaker). Dette krever å nullstille 
produktet der hvor kodenøkkel brukes. Ved behov, kontakt distributøren. 

Access DA20 kan kun sende tilkoblingsinformsjon. Tilkoblingsinformasjon for 
mottakerkanalene CCH1, CCH2 og CCH3 samt senderkanalen MCH kan send-
es fra menyen eller via hurtigknapper (velges under Innstillinger	-	
Hurtigknapper i menyen).

! !
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Tilkoblingsinformasjon som sendes inneholder både kodenøkkel (for 
avlyttingssikkerhet) og kanalinformasjon. 

Visse Comfort Digisystemprodukter (for eksempel Microphone DM30) kan ta 
imot informasjon fra 2 kanaler, andre Comfort Digisystemprodukter (for 
eksempel Microphone DM10, Receiver DH10) kan ta imot en kanalinnstilling. 

Følgende informasjon blir overført ved tilkobling fra respektive meny/hurtig-
knapp:

Meny/hurtigknapp	 For	eksempel	DM30	 For	eksempel	DM10

CCH1 MCH + CCH1 + kodenøkkel CCH1 + kodenøkkel
CCH2 MCH + CCH2 + kodenøkkel CCH2 + kodenøkkel
CCH3 MCH + CCH3 + kodenøkkel CCH3 + kodenøkkel
MCH MCH + CCH1 + kodenøkkel MCH + kodenøkkel

Nedenfor finner du 3 eksempler:

For å tilkoble inn en Receiver DE10 for å lytte i et system brukes altså 
tilkobling fra MCH.

For å tilkoble inn en Microphone DM10 som lærermikrofon på tilkoblet kanal 
2 (CCH2) brukes tilkobling fra CCH2.

For å tilkoble inn en Microphone DM30 som skal brukes som trykk-og-snakk 
mikrofon på CCH1 bruker man tilkobling for CCH1 eller MCH.

OBS! Se også bruksanvisningene for respektive enhet som skal tilkobles inn 
for å finne tilkoblingsposisjon Ta	imot info. 

For å oppnå avlyttingssikkerhet i systemet (gjelder ikke FM-utsending eller 
slynge) brukes valget Ny	kodenøkkel	ved første gang noe tilkobles inn i syste-
met.  Senere kreves det at kun funksjonen Send	info brukes for å tilkoble inn 
ytterligere enheter. Dette pga at kodenøkklen som lages gjelder for hele sys-
temet (Access DA20 og bærbare enheter). 

Squelch
Avgjør laveste mottatt signalstyrke. Valgbar 0 - 40. Øk dette nivået hvis mot-
takeren er åpen for radiosignaler fra andre sendere i omgivelsen som ikke 
skal avlyttes via denne Access. Minsk nivået hvis signalstyrken fra senderen 
er sterk men lyden ikke er hørbar.
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MCH	(Hovedkanal,	SST-sender)
Følgende utsendende kanaler kan velges:

Access	DA20

1  863,250 MHz
2  864,000 MHz
3  864,750 MHz
B1 - B23  854 - 863 MHz
E1 - E5  852 - 854 MHz 
F1 - F15  865 - 872 MHz 

For øvrig tilsvarende meny som CCH1, utenom squelch 
(tilkoblingsinformasjon tilsvarende CCH1 kan sendes). 

  Hvis du får opp noen av disse varslingssymboler på displayet, les  
  mer om hvordan du går frem under Kanalplanlegging/Intermodu- 
  lasjon, lengre frem i denne bruksanvisningen.

TX	FM
Her velges utsendende frekvens for FM-sendere, 169,400 - 218,000 MHz.

MCH
Starter/stenger av SST-senderen (MCH - Hovedkanal).

CCH1
Nivåkontroll, justeringsområde: Av, -12.0 till 12.0 dB

CCH2	  
Nivåkontroll, justeringsområde: Av, -12.0 till 12.0 dB

CCH3	
Nivåkontroll, justeringsområde: Av, -12.0 till 12.0 dB

TX	FM 
Nivåkontroll, justeringsområde: Av, -12.0 till 6.0 dB

ComLink 
Nivåkontroll, justeringsområde: Av, -12.0 till 12.0 dB

!

Access	DA20	(f1)

1  863,250 MHz
2  864,000 MHz
3  864,750 MHz
B1 - B4  862 - 863 MHz 
F1 - F15  865 - 872 MHz 

!
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AUX	in 
Nivåkontroll, justeringsområde: Av, -18.0 till 18.0 dB

Line	in 
Nivåkontroll, justeringsområde: Av, -18.0 till 18.0 dB

AUX	out	
Nivåkontroll, justeringsområde: Av, 0.0 till 40.0 dB

Out
Nivåkontroll, justeringsområde: Av, 0.0 till 40.0 dB 

Innstillinger
Tilbake
Velg tilbake for å gå tilbake til hovedmenyen. 

Hurtigknapper
Bestem ved hjelp av hurtigknappene og navigasjonsrattet hvilken hurtigknapp 
som skal styre hvilken funksjon.

Følgende valg kan gjøres:
Ingen stenger av funksjon for hurtigknappen
CCH1 aktiverer/deaktiverer mottaker for CCH1
CCH2 aktiverer/deaktiverer mottaker for CCH2
CCH3 aktiverer/deaktiverer mottaker for CCH3
TX FM aktiverer/deaktiverer FM-utsending
ComLink aktiverer/deaktiverer ComLink-uttak
AUX in aktiverer/deaktiverer AUX-inngang
AUX out aktiverer/deaktiverer AUX-utgang
Line in aktiverer/deaktiverer Line in
Out aktiverer/deaktiverer Line out
       stenger av/starter Access DA20
MCH      sender tilkoblingsinformasjon (MCH + CCH1 samt kodenøkkel)
CCH1       sender tilkoblingsinformasjon (MCH + CCH1 samt kodenøkkel)
CCH2       sender tilkoblingsinformasjon (MCH + CCH2 samt kodenøkkel)
CCH3       sender tilkoblingsinformasjon (MCH + CCH3 samt kodenøkkel)
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PIN-kode
- Endra kode:
Her kan du endre PIN-kode. Angi aktuell PIN-kode. Deretter kan man taste 
inn en ny PIN-kode. Nå kan du gå inn på Lås	som ligger i hovedmenyen. 
Ved tapt PIN-kode er det mulig å få en PUK-kode fra distributøren. 

- Skjul  PIN-inntasting:
Ved valg av denne funksjonen kan enheten kun låses opp med PIN-kode 
innenfor 10 sekunder fra når enheten ble startet. 

Fjernkontroll
Gjør fjernstyring mulig ved å velge Aktiv. 
Velg Tilkobling og trykk inn en av 
knappene på fjernkontrollen.

Språk
Her velges menyspråket. 

Om
Her finnes det informasjon om hvilken programvare enheten inneholder. 
Her kan også nullstille enheten ved å holde nede de ytre hurtigknappene 
samtidig (se display). 

Lås
Tilbake
Velg tilbake for å gå tilbake til hovedmenyen. 

Angi kode
Hvis man angir koden kan man låse ønskede funksjoner ved å navigere med 
navigasjonsrattet. Trykk på rattet for å låse/låse opp funksjonen.
 
Ved levering er låsekoden 1234. Tips! Skift kode når du tar i bruk Access DA20 
for første gang.

Angi PUK
Denne brukse kun for å låse opp enheten ved tap av PIN-kode. Kontakt 
distributøren.
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Kanalplanlegging

Ved bruk av flere radiosendere i samme eller nærliggende lokaler oppstår 
det blandningsfrekvenser, såkalte Intermodulasjon. For at dette ikke skal for-
årsake forstyrrelser er det viktig å utføre en kanalplanering. Om nødvendig, 
kontakt distributøren.

Intermodulasjon
For at mottakerne og senderne i DA20 skal fungere optimalt, er senderens 
kanal (hovedkanal MCH) frekvensmessig skilt fra mottakerens kanaler 
(tilkoblede kanaler CCH1/CCH2/CCH3). 

Intermodulasjon mellom forskjellige frekvenser i systemet kan oppstå. 
For å unngå dette er DA20 forsynt med en funksjon som (avhengig av 
valgte kanaler) gir varsel for upassende kanalkombinasjoner.

 Hvis dette symbolet vises i noen av menyene for kanalvalg, er dette en  
 indikasjon på kanaler som kan forårsake intermodulasjon. Hoved- 
 kanalen har prioritet noe som innebærer at:

 I menyen for Hovedkanal (MCH) kan kanaler med symbolet velges, men 
 det får konsekvensen at de tilkoblede kanalene (CCH) som risikerer å gi  
 intermodulasjonsproblem isteden deaktiveres og må velges på nytt.

 I menyen for Tilkoblede kanaler (CCH1/CCH2/CCH3) kan	ikke kanaler 
 med dette symbolet velges.

 Hvis dette varslingssymbolet vises i menyen for Tilkoblede kanaler 
 (CCH1/CCH2/CCH3), indikerer dette de kanaler som risikerer å gi inter-
 modulasjon med andre tilkoblede kanaler. Kanaler med dette symbolet  
 kan velges men det kan være nødvendig å skifte kanal på noen av de 
 andre tilkoblede kanalene.

!
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Out
3,5 mm tele-jack. Signalet kan kobles til balansert eller ubalansert inngang, 
se skisse. Utgangen er lav-Ω og kan for eksempel drive et par hodetelfoner. 
Nivået på signalet justeres via menysystemet.

Inn-og	Utganger

AUX
AUX kontaktet inneholder en elektrisk balansert inngang, stift 1 og 3. Det 
finnes også en ubalansert utgang, stift 4. Nivået på signalene (AUX In og 
AUX Out) justeres via menysystemet. Stift 2 er jord. 
Kontaktet er av typen 4pol.MiniDIN.

Left
Right

1
34

2

Innkobling mot 
balansert insteg

Innkobling mot 
ubalansert insteg

Line	In
3,5 mm tele-jack. Inngangen er summerende og har en innimpedans på 
22 k Ω. Dette gir lyd fra både høyre- og venstrekanalen ved for eksempel 
innkobling til scart. Nivået på signalet justeres via menysystemet.

Hvis noen av inngangene ikke skal brukes, er det bra å stille inn nivå-
kontrollen for denne inngangen på Av. Inngangen stenges da helt av. Dette 
for å eliminere risiko for nettbrum. 

ComLink
Inn- og utgang for ComLink mikrofoner, 4/4 moduler.
Se til at ComLink mikrofonene er tilkoblet via en adapter med forgrening til 
ComLink mikrofonens nettaggregat. Nivåkontrollen for ComLink må stå i  
posisjon ”Av” når inngangen ikke er i bruk.



21Access DA20

SST-mottakere	(CCH1,	CCH2,	CCH3)
(Tilkoblede	kanal	1,	2	og	3)

Access DA20 har 3 SST-mottakere, alle med full diversitet. Hver SST-mottaker 
har 2 mottakere med forskjellig antenneplassering som mottar samme frek-
vens. Diversitet innebærer at SST-mottakeren bruker den interne mottakeren 
som har det beste mottaket til enhver tid. 
Mottakernes antenner er innebygd i Access DA20.   
 
Frekvensene stilles inn med menysystemet. Hver mottaker er 
forsynt med squelchjustering som også stilles inn med menysystemet.  
 
Om noen av mottakerne ikke er i bruk er det bare å stille inn 
nivåkontrollen for denne kanalen på Av. Mottakeren stenges da helt av. 

Radiosendere

SST-sender	(MCH)
(Hovedkanal)
Access DA20 er forsynt med en SST-sender. Den brukes for å sende lyden  
direkte til lytterens mottaker. Ønsket kanal stilles inn i menyen på Access 
DA20. 
Senderen kan stenges av ved å stille nivåkontrolle på Av. 

FM-sender	(FM	TX)
DA20 har en intern FM-radiosender som brukes for å sende lyden direkte  
til lytterens mottaker. Kanalen er fritt stillbar innenfor frekvensbåndet  
169,4 - 218 MHz. Senderen er PLL-styrt og kan stenges av slik at den ikke 
forstyrrer omgivelsene hvor den er i bruk. 

Senderen kan sende i 2 effektposisjoner, disse justeres 
ved å ha antennen innskyvet eller utdratt (se skisse).

P = 20 mWP = 5 mW
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Tekniske	data

Generelt
Strømforsyning: Eksternt nettaggregat, 5V                500 mA 
Størrelser: 252 x 155 x 36 inkl. antenne
 252 x 130 x 36 ekskl. antenne
Vekt: 500 g
Rekkevidde: 30 m
Veggmontering:  4 festepunkter.

Innganger
AUX:  4 pol. Mini DIN
 Zin = 47 kΩ
 Balansert inngang
Line in: 3,5 mm telejack
 Zin = 22 kΩ
 Summerende høyre- og venstrekanal
ComLink uttak: 4/4 moduler
 Inngang for ComLink mikrofoner. Se til at ComLink 
 mikrofonene er tilkoblet via en adapter med forgrening  
 til nettaggregat. Finnes som tilbehør.

Utganger
AUX:  Ubalansert utgang
Out:  Balansert utgang. Kan kobles til 
 slyngeforsterkere eller drive hodetelefoner/
 halsslynge, forsynt med styrkekontroll. Se videre i  
 bruksanvisningen for innkobling til balansert og    
ubalansert inngang.

SST-mottakere,	med	full	diversitet
Type:  SST-mottaker, full diversitet, 
 stillbare kanaler via meny
Antenner:  Innebygde antenner for mottakerne. 

Frekvensområde DA20: 768 - 784.8 MHz, 43 kanaler
 
Frekvensområde DA20 (f1): 824,0  - 835,6 MHz, 30 kanaler



23Access DA20

!

SST-sender
Frekvensområde DA20: 852 - 871.6 MHz, 46 kanaler

Frekvensområde DA20 (f1): 861,6 - 871,6 MHz, 22 kanaler

Antenne: Eksterne antenner for SMA tilkobling.

FM-sender
Type:  Frekvensmodulert, syntesestyrt.
Deviasjon:  +/- 7 kHz
Frekvensområde:  169.400 - 218.000 MHz
Kanaler:  Stillbare kanaler innenfor hele båndet
Antenne:  Teleskop med SMA tilkobling 
Uteffekt:  Typeverdi NP=5mW, HP=20 mW 

Tilbehør
Remote DA05, en fjernkontrol for å kunne fjernstyre hurtigknappene.

Service	og	garanti
Comfort Audio tilbyr en omfattende garanti på 2 år fra leveringsdato. Den 
dekker aller fabrikasjons- og materialfeil. 
Feil forårsaket av uvarsom håndtering eller inngrep i produktet eller 
deres tilbehør dekkes ikke av garantien.

Ved normal bruk er batterielevetiden opp til 5 år.
Kontakt din forhandler for å bytte batteri.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss på Comfort Audio hvis du har 
spørsmål. 

Support
Hvis du har spørsmål om hvordan produktene fungerer se gjerne under 
support på vår hjemmeside www.comfortaudio.no. På vår hjemmeside kan 
du også finne informasjon om hvordan du går frem hvis du trenger service 
på produktet.
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Viktige	sikkerhetsforsskrifter	-
Les	dette	før	du	tar	i	bruk	produktet

1)  Les disse instruksjonene.

2) Ta vare på disse instruksjonene.

3) Legg merke til alle advarslene.

4)  Følg alle instruksjoner.

5)  Bruk ikke produktet i nærheten av vann.

6)  Rengjør kun med en tørr klut.

7) Ikke bruk produktet i nærheten av varme kilder som radiator, ovner eller  
 andre apparater som produserer varme (inkl. forsterkere).

8) Ikke ødelegg sikkerhetsfunksjonen i den polariserte eller jordet
 kontakten.  En polarisert kontakt består av to blader og en tredje    
 jordet spiss. Det bredde bladet eller spissen er der for din sikkerhet.   
 Hvis den medfølgende kontakten ikke passer i uttaket, ta kontakt    
 med en elektriker for å bytte den gamle kontakten.
 (Gjelder kun nettdeler med polarisert kontakt).

9) Pass på at nettledningen ikke blir tråkket på eller kommer i klem,   
 særlig ved stikkontakten, i oppbevaringsrommet og der hvor
 ledningen går inn i produktet.

10)  Bruk kun originalt tilbehør fra Comfort Audio.

11) Koble fra kontakten i vegguttaket ved tordenvær eller når produktet   
 ikke skal brukes over lengre tid.

12) Service kan kun utføres av verksteder godkjent av Comfort Audio.   
 Service kreves når produktet er blitt skadet,  f.eks. at kontakten    
 eller ledningen har gått i stykker, væske er blitt spylt på produktet   
 eller noe annet har falt på produktet, om produktet er blitt utsatt for   
 regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller om du har mistet   
 produktet i gulvet.  
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13)  Begynn å bruke produktet på lav styrke. 

14) For høy styrke kan skade hørselen din alvorlig.

15) Ikke forsøk å åpne produktet.

16) Hvis produktet må åpnes pga skade, skal servicen utføres hos et    
 verksted godkjent av Comfort Audio.

17)  Ikke bruk sender eller mottaker som er innstillt på en ikke tillatt    
 frekvens. Kontroller med frekvensmyndigheten i det landet utstyret   
 skal brukes.

18)  Produktet inneholder ømfintlig elektronikk og må håndteres
 forsiktig.

19) Bruk kun en sender på samme kanal/frekvens av gangen.

20)  Produktet inneholder følsomt elektronisk utstyr og må håndteres 
 varsomt.

21) Produktet må ikke utsettes for ekstrem varme som sollys, ild osv.

22) Produktene inneholder radiosendere. Bruk ikke produktene på
 steder hvor det er forbudt å bruke elektronisk utstyr, f. eks. på et fly.

23) ADVARSEL! Unngå å få antennene i øynene. 

Med forbehold om endringer
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7Produsert	av:

Comfort	Audio	AB	
Box154, SE-301 05 Halmstad, Sweden   

Tfn +46 (0)35 260 16 00   Fax +46 (0)35 260 16 50
info@comfortaudio.com   www.comfortaudio.com


