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Wprowadzenie do Comfort Digisystem

Dziękujemy, że wybrali Państwo Comfort Digisystem. Nasze produkty są 
proste w użyciu, bez względy na to, czy używasz aparatu słuchowego czy też 
nie.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu prosimy uważnie przeczytać 
Instrukcję Obsługi.

Comfort Digisystem wyposażony został w SecureStream Technology - cyfrową 
technologię zapewniającą bezpieczny, kodowany  przekaz radiowy w czasie 
rzeczywistym.
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Przedstawiamy Access DA20
Urządzenie Access DA20 to cyfrowy, wielokanałowy odbiornik i nadajnik. Radzi 
sobie doskonale ze wszystkimi funkcjami dźwiękowymi (jak poziomy,  
miksowanie i wyjścia) wymaganymi w klasie. Zawiera trzy odbiorniki radiowe 
SST, z możliwością mieszania dźwięku ze źródłami dźwięku podłączonymi za 
pomocą kabla. Zbiorczy odbiór i technologia SST zawsze gwarantują najlepszą 
możliwą dynamikę i jakość dźwięku. Access DA20 zawiera nadajnik SST oraz 
nadajnik FM w technologii analogowej.

Wszystkie funkcje i parametry są dostępne za pośrednictwem menu i 
wyświetlacza. Do przewijania zawartości menu i wyboru opcji można użyć 
pokrętła nawigacyjnego. Czterem przyciskom programowalnym można 
przypisać dowolne funkcje. Tak więc, Access DA20 można dostosować do 
własnych, indywidualnych potrzeb. Uczniowie/nauczyciele mogą w prosty 
sposób wybrać, które dźwięki mają być miksowane w danej chwili.

Istnieje możliwość przyłączenia do DA20 mikrofonów ComLink za pomocą 
adaptera oraz oddzielnego zasilacza.

Za pomocą menu DA20 można łatwo skonfigurować do współpracy z mikro-
fonami i odbiornikami Comfort Digisystem.

Można podłączyć wzmacniacze pętli, a także słuchać używając odbiornika FM 
za pośrednictwem wbudowanego nadajnika FM.

Do urządzenia Access DA20 można podłączyć takie źródła sygnału jak TV/
Video/Multimedia. Można również podłączyć aktywne głośniki (z wbudowanym 
wzmacniaczem), zapewniające dodatkowe korzyści zarówno dla nauczycieli jak 
i uczniów.

Access DA20 można w prosty sposób sparować z innymi urządzeniami  
Comfort Digisystem, wykorzystywanymi w ramach systemu. W celu  
zabezpieczenia systemu przed podsłuchem można utworzyć unikalny kod  
(nie dotyczy klasycznych FM oraz pętli indukcyjnych).

Urządzenie Access DA20 jest przydatne zwłaszcza we współpracy z mikro-
fonem DM30, który zawiera zarówno nadajnik jak i odbiornik. DM30 odbiera na 
MCH (Kanale Głównym) i nadaje na CCH (Kanale Towarzyszącym), w związku z 
czym działa jednocześnie jako mikrofon Push-to-talk i odbiornik.

Na kolejnych stronach zamieszczono przykłady różnych systemów.
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Funkcje - Access DA20

Antena nadajnika 
FM

Przyciski programowane

Wyświetlacz

Gniazdo zasilania

Pokrętło nawigacyjne

Gniazdo USB
(dla serwisu, itp.)

Wejście liniowe

Wyjście liniowe

AUX

Gniazdo ComLink

Antena nadajnika 
SST
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Uchwyt naścienny / montaż Access DA20 w uchwycie naściennym
DA20 dostarczany jest wraz z uchwytem do montażu naściennego. Bardzo 
ważne jest właściwe przymocowanie uchwytu naściennego. Powinien on być 
przymocowany na płaskiej powierzchni, najlepiej na ścianie, przy pomocy 
czterech śrub. Śruby należy dobrać w zależności od materiału, z którego 
zbudowana jest ściana. W przypadku niektórych ścian mogą być wymagane 
kołki rozporowe. Śruba powinna mieć łeb stożkowy płaski o maksymalnej 
wysokości 3,2 mm.

Mocowanie DA20 do uchwytu naściennego:

1) Uchwyć dobrze urządzenie obiema rękami w części górnej. 
  NIE trzymaj za anteny.
2) Umieść dolną część DA20 w pozycji lekko pod kątem na “widelcu” uchwytu 

naściennego.
3) Następnie ustaw górną część DA20 pod kątem w taki sposób, by dotknęła 

górnej części uchwytu naściennego i wciśnij zdecydowanie (szybka  
blokada).

4) DA20 można dodatkowo przymocować do uchwytu naściennego za pomocą 
dostarczonej śruby. Umieść urządzenie w uchwycie naściennym zgodnie z 
instrukcjami powyżej i upewnij się, że jest wyśrodkowane. Następnie włóż 
śrubę w otwór w górnej części uchwytu naściennego i dokręć do końca.
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Wyjęcie DA20 z uchwytu naściennego:

1) Wykręć śrubę zabezpieczającą z górnej części uchwytu naściennego (jeśli 
była zamocowana).

2) Uchwyć dobrze urządzenie obiema rękami w części górnej. 
 NIE trzymaj za anteny.
3) Delikatnie naciśnij DA20 w dół, wysuwając jednocześnie górną część 

urządzenia z uchwytu naściennego.
 Nie wychylaj DA20 zbyt mocno/stanowczo, ponieważ może to uszkodzić 

dolną część urządzenia. Gwarancja Comfort Audio nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych niewłaściwym postępowaniem z urządzeniem.

4) Unieś DA20 z uchwytu naściennego.

Pamiętaj:
- Nie należy próbować wyjąć urządzenia Access z uchwytu naściennego po 

przykręceniu śruby, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
- Nie wolno podnosić urządzenia za anteny.
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Przyciski programowane
Przy użyciu czterech przycisków programowanych można kontrolować 
wybrane funkcje menu. Gdy przycisk programowany zaświeci się na zielono, 
funkcja jest aktywna.

By wyłączyć funkcję, naciśnij przycisk raz. Zielone światło zgaśnie, a na  
nazwie funkcji na wyświetlaczu pojawi się linia.

W menu, w sekcji Settings - Softkeys można określić funkcje spełniane przez 
przyciski programowane. Patrz Opis Menu.

Przekręcając pokrętło w stronę 
przeciwną do ruchu wskazówek ze-
gara, przesuwamy podświetlenie w dół 
menu.

Przekręcając pokrętło w stronę zgodną 
z ruchem wskazówek zegara, przesu-
wamy podświetlenie w górę menu.

Podświetloną opcję wybieramy, 
wciskając pokrętło nawigacyjne.

Pokrętło nawigacyjne
Pokrętło nawigacyjne służy do poruszania się po menu i wyboru opcji. W celu 
wybrania funkcji należy wcisnąć pokrętło nawigacyjne. W niektórych częściach 
menu funkcje OK, CANC,   i   są wyświetlane na dole wyświetlacza. Oznacza 
to, że można użyć klawiszy programowalnych do wybrania funkcji ok, anuluj 
lub też przesunąć kursor w lewą lub prawą stronę.
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Podsumowanie Menu

CCH1 Ustawienia odbiornika SST Kanał towarzyszący 1
CCH2 Ustawienia odbiornika SST Kanał towarzyszący 2
CCH3 Ustawienia odbiornika SST Kanał towarzyszący 3
MCH Ustawienia nadajnika SST (MCH - Kanał Główny)
TX FM Ustawienia transmisji FM
MCH Włącza/wyłącza nadajnik SST 
 (MCH - Kanał Główny)
CCH1 Ustawienie poziomu Kanału towarzyszącego 1
CCH2 Ustawienie poziomu Kanału towarzyszącego 2
CCH3 Ustawienie poziomu Kanału towarzyszącego 3
TX FM Ustawienie poziomu transmisji FM
ComLink Ustawienie poziomu podłączonych mikrofonów ComLink
AUX in Ustawienie poziomu wejścia AUX
Line in Ustawienie poziomu wejścia liniowego
AUX out Ustawienie poziomu wyjścia AUX
Out Ustawienie poziomu wyjścia liniowego
Settings Ustawienia przycisków programowanych, 
 kodu PIN, zdalnego sterowania, języka
Locks Ustawienia dotyczące blokad
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Struktura Menu
Wszystkie funkcje kontroluje się obracając i wciskając pokrętło nawigacyjne. 
(Funkcje opisane zostały w sekcji Opis Menu)

CCH1
 Back
 Channel
  Back
  Extended
  FFC
  FFC dB
 Pair
  Send info
  New code key
 Squelch
CCH2
 Back
 Channel
  Back
  Extended
  FFC
  FFC dB
 Pair  
  Send info
  New code key
 Squelch
CCH3
 Back
 Channel
  Back
  Extended
  FFC
  FFC dB
 Pair
  Send info
  New code key
 Squelch
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MCH
 Back
 Channel
  Back
  1. 863.250
  2. 864.000
  3. 864.750
  Extended
  FFC
  FFC dB
 Pair
  Send info
  New code key
TX FM
MCH
CCH1 
CCH2 
CCH3 
TX FM
ComLink
AUX in
Line in
AUX out
Out  
Settings
 Back
 Softkeys
 PIN Code
  Change code
  Hide PINentry
 Remote control
  Enabled
  Pair
 Language
 About...
Locks
 Back 
 Enter code
 Enter PUK  
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Opis Menu

Back (dotyczy wszystkich podmenu)
Umożliwia powrót do menu nadrzędnego i do menu głównego.

CCH1, CCH2 i CCH3 (Kanały towarzyszące 1, 2 i 3, odbiornik SST)
W głównym menu wyświetlacz pokazuje ustawienia squelch, siły sygnału oraz 
wybranego kanału przyłączeniowego.

Opcje menu CCH1, CCH2 i CCH3 zawierają następujące opcje:

Channel
- Extended
Wybór rządanego kanału, A13 - A55 (768,000 - 784,800 MHz) lub  
E46 - E74 (824,000 - 835,600 MHz) w zależności od modelu.

- FFC
FFC (Free Frequency Check)sygnalizuje przy pomocy napisu Ok, które 
częstotliwości są odpowiednie w przypadku każdego kanału. Pamiętaj: By 
uzyskać prawidłowy rezultat, wyłącz inne nadajniki Digisystem.

- FFC dB
FFC dB wskazuje poziom szumu w dB dla danego kanału. Im wyższa wartość 
(-), tym niższe ryzyko zakłóceń.

  Jeśli na ekranie pojawi się któryś z tych symboli ostrzegawc- 
  zych przejdź do części Planowanie kanałów / Intermodulcja aby   
  sprawdzić jak postąpić w takim przypadku.

Pair
Parowanie urządzeń Comfort Digisystem z Access DA20 (wymagane tylko, gdy 
wymagana jest praca w trybie zabezpieczonym przed podsłuchem. W przeci-
wnym razie wystarczy ustawić kanały dla nadajnika i odbiornika). Wymaga to 
resetu urządzeń do ustawień fabrycznych tam, gdzie użyto nowego kodu. W 
razie konieczności należy skontaktować się z dystrybutorem.

Access DA20 potrafi przesłać wyłącznie informacje parujące. Informacje 
parujące dla kanałów odbiornika CCH1, CCH2 i CCH3 oraz kanału nadajnika 
MCH mogą zostać przesłane z poziomu menu z za pomocą przycisków pro-
gramowanych (wybór Settings - Softkeys w menu).

Przesłane informacje parujące zawierają zarówno kod (niezbędny do trybu 
pracy z zabezpieczeniem przed podsłuchem) oraz informacje dotyczące 

! !
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kanałów.
Niektóre produkty Comfort Digisystem (np. Microphone DM30) mogą odbierać 
informacje na dwóch kanałach, zaś inne produkty Comfort Digisystem (np. 
Microphone DM10, Receiver DH10) potrafią odbierać tylko na jednym kanale.

Poniższe informacje są przesyłane podczas parowania z każdego menu/ 
przycisku:

Menu/przycisk Na przykład DM30 Na przykład DM10

CCH1 MCH + CCH1 + kod CCH1 + kod
CCH2 MCH + CCH2 + kod CCH2 + kod
CCH3 MCH + CCH3 + kod CCH3 + kod
MCH MCH + CCH1 + kod MCH + kod

Trzy przykłady poniżej:

W celu sparowania urządzenia Receiver DE10 jako urządzenia odsłuchowego 
w systemie należy wykonać parowanie z MCH. 

W celu sparowania mikrofonu DM10 jako mikrofonu nauczycielskiego na 
kanale towarzyszącym 2 (CCH2) należy wykonać parowanie z CCH2.

W celu sparowania mikrofonu DM30 jako mikrofonu puch-to-talk na CCH1 
należy wykonać parowanie z CCH1 lub MCH.

Uwaga: Informacje dotyczące trybu parowania Receive poszczególnych 
urządzeń, które mają zostać sparowane, można znaleźć w instrukcjach 
użytkowania tych urządzeń.

W celu zabezpieczenia systemu przed podsłuchem (nie dotyczy transmisji 
FM ani pętli indukcyjnej), gdy urządzenie jest parowane z systemem po raz 
pierwszy należy użyć opcji New code key. Następnie należy użyć opcji Send 
info do sparowania kolejnych urządzeń. Jest tak, ponieważ zapisany kod jest 
stosowany w całym systemie (zarówno w Access DA20 jak i urządzeniach 
przenośnych).

Squelch
Określa minimalny poziom odbieranego sygnału. Zakres 0 - 40. Zwiększ ten 
poziom, jeżeli odbiornik jest otwarty na sygnały z innych nadajników w otoc-
zeniu, które nie mają być odsłuchiwane via urządzenie Access.
Zmniejsz poziom, jeżeli siła sygnału z nadajnika jest duża ale wciąż nie 
słychać dźwięku.
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MCH (Kanał Główny, nadajnik SST)
Można wybrać poniższe kanały nadawcze:

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 

Inaczej, to samo menu jak da CCH1, za wyjątkiem squelch (można wysłać  
informacje parujące ekwiwalentne do CCH1).

  Jeśli na ekranie pojawi się któryś z tych symboli ostrzegawc- 
  zych przejdź do części Planowanie kanałów / Intermodulcja aby   
  sprawdzić jak postąpić w takim przypadku.

TX FM
Wybór częstotliwości nadawania dla nadajnika FM, 169,400 - 218.000 MHz.

MCH
Włącza/wyłącza nadajnik SST (MCH - Kanał Główny). 

CCH1
Kontrola poziomu, zakres ustawień: Off, -12,0 do 12,0 dB

CCH2
Kontrola poziomu, zakres ustawień: Off, -12,0 do 12,0 dB

CCH3
Kontrola poziomu, zakres ustawień: Off, -12,0 to 12,0 dB

TX FM
Kontrola poziomu, zakres ustawień: Off, -12,0 to 12,0 dB

ComLink
Kontrola poziomu, zakres ustawień: Off, -12,0 do 12,0 dB 

AUX in
Kontrola poziomu, zakres ustawień: Off, -18,0 do 18,0 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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Line in
Kontrola poziomu, zakres ustawień: Off, -18,0 do 18,0 dB

AUX out
Kontrola poziomu, zakres ustawień: Off, 0,0 do 40,0 dB

Out
Kontrola poziomu, zakres ustawień: Od 0,0 do 40,0 dB 

Settings
Back-Wybierz ‘back’, by powrócić do menu głównego.

Softkeys
Użyj przycisków programowanych i pokrętła nawigacyjnego do określenia, 
który przycisk pełni jaką funkcję.

Dostępne są poniższe opcje:
Nothing wyłącza przycisk
CCH1 aktywuje/dezaktywuje odbiornik dla CCH1
CCH2 aktywuje/dezaktywuje odbiornik dla CCH2
CCH3 aktywuje/dezaktywuje odbiornik dla CCH3
TX FM aktywuje/dezaktywuje transmisję FM
ComLink aktywuje/dezaktywuje gniazdo ComLink
AUX in aktywuje/dezaktywuje wejście AUX
AUX out aktywuje/dezaktywuje wyjście AUX
Line in aktywuje/dezaktywuje wejście liniowe
Out aktywuje/dezaktywuje wyjście liniowe
       wyłącza/włącza Access DA20 
MCH          przesyła informacje parujące (MCH + CCH1 i kod) 
CCH1        przesyła informacje parujące (MCH + CCH1 i kod) 
CCH2        przesyła informacje parujące (MCH + CCH2 i kod) 
CCH3        przesyła informacje parujące (MCH + CCH3 i kod) 

PIN Code
- Change code:
Zmiana kodu PIN. Wpisz bieżący kod PIN. Następnie można wpisać nowy kod 
PIN. Można teraz przejść do sekcji Locks w głównym menu.

W przypadku utraty kodu PIN, kod PUK można uzyskać od dystrybutora.

- Hide PINentry:
Po wybraniu tej funkcji urządzenie może zostać odblokowane przy pomocy 
kodu PIN wyłącznie w ciągu 10 sekund od włączenia urządzenia.
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Remote control (accessory)
Zdalne sterowanie aktywuje się poprzez wybranie Enabled. 
Wybierz Pair i naciśnij jeden z przycisków na pilocie  
zdalnego sterowania DA05, by móc zdalnie kontrolować  
przyciski programowane. 

Language
Wybór języka menu. 

About
Informacja o oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu. Można tu 
również wykonać reset urządzenia do wartości fabrycznych, naciskając i 
przytrzymując zewnętrzne przyciski programowane (patrz na wyświetlacz).

Locks
Back
Wybierz Back, by powrócić do menu głównego.

Enter code
Po wpisaniu kodu istnieje możliwość zablokowania funkcji przy pomocy 
pokrętła nawigacyjnego. Wciśnij pokrętło, by zablokować/odblokować funkcję.
 
Domyślnie, kod blokujący to 1234. Wskazówka! Zmień kod po rozpoczęciu 
korzystania z Access DA20.

Enter PUK
Kod PUK służy wyłącznie od odblokowania urządzenia po zgubieniu kodu PIN. 
Prosimy skontaktować się z dystrybutorem. 
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Planowanie kanałów
Używając kilku nadajników radowych w tym samym pomieszczeniu (lub 
pomieszczeniach przyległych), może wystąpić zjawisko nakładania się 
częstotliwości, tak zwana intermodulacja. W celu uniknięcia zakłóceń należy 
odpowiednio zaplanować kanały. W razie potrzeby, prosimy skontaktować się z 
dystrybutorem.

Intermodulcja
Aby nadajniki i odbiorniki w DA20 pracowały idealnie kanał nadajników (Main 
Channel MCH) otrzymał oddzielne zakresy częstotliwości od odbiorników 
(Connecting Channels CCH1/CCH2/CCH3).

Między różnymi częstotliwościami w obrębie systemu może dojść do  
intermodulacji. Może to powodować zakłócenia lub skrócić zasięg. Aby tego 
uniknąć DA20 jest wyposażony w specjalną funkcję, która w zależności od 
wybranego kanału, informuje o nieużytecznych kombinacjach kanałów.

 Kanały mogące powodować zakłócenia są oznaczone w sekcji wyboru   
 kanału tym znakiem ostrzegawczym. Kanał główny ma priorytet co  
 oznacza, że:

 W menu Main Channel (MCH) kanały z tym symbolem mogą być 
 wybrane. Ale kanały dodatkowe mogące powodować zakłócenia mogą 
 zostać wyłączone lub wybrane ponownie.

 W menu Connecting Channels (CCH1/CCH2/CCH3) kanały oznaczone 
 tym symbolem nie mogą zostać wybrane.
 
 W menu Connecting Channels (CCH1/CCH2/CCH3) kanały mogące  
 powodować zakłócenia z innymi kanałami dodatkowymi  są oznac- 
 zone tym znakiem ostrzegawczym. Kanały oznaczone tym symbolem  
 mogą zostać wybrane ale może okazać się konieczna zmiana jednego z 
 pozostałych kanałów dodatkowych.

!

!
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Out
jack 3.5 mm. Sygnał można podłączyć do wejścia symetrycznego lub 
niesymetrycznego. Patrz schemat. Wyjście ma niskim poziom ohm i może 
zasilić np. słuchawki. Poziom sygnału można regulować z poziomu menu.

Wejścia i wyjścia

AUX
Złącze AUX zawiera symetryczne wejście, piny 1 i 3. Jest również niesymetry-
czne wyjście, pin 4. Poziom sygnałów (AUX In i AUX Out) można regulować z 
poziomu menu. Pin 2 to uziemienie. Złącze jest typu MiniDIN 4-pinowe.

Left
Right

1
34

2

Podłączenie do wejścia  
symetrycznego

Podłączenie do wejścia 
niesymetrycznego

Line In
jack 3.5 mm. Wejście jest całkujące i ma impedancję wejściową 22 k Q. 
Zapewnia to dźwięk zarówno z prawego jak i lewego kanału, np. przy 
podłączeniu do scart. Poziom sygnału można regulować z poziomu menu.

Jeżeli jakieś wejście nie jest używane, najlepiej jest ustawić jego poziom 
na Off. Wejście zostanie wtedy całkowicie wyłączone. Eliminuje to ryzyko 
‘przydźwięku’.

ComLink
Wejście i wyjście dla mikrofonów ComLink, modularnych 4/4.
Zauważ, że mikrofon ComLink musi być podłączony poprzez adapter z 
wtyczką dla mikrofonów ComLink. Kontrola poziomu ComLink powinna być 
wyłączona zawsze gdy gniazdo jest nieużywane.
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Odbiornik SST (CCH1, CCH2, CCH3) 
(Kanał Towarzyszący 1, 2 i 3)
Access DA20 wyposażono w trzy odbiorniki SST, wszystkie zbiorcze. Każdy 
odbiornik SST ma dwa odbiorniki z antenami w różnych miejscach, z których 
każdy odbiera tą samą częstotliwość. Zbiorczość oznacza, że odbiornik SST 
wykorzystuje ten wewnętrzny odbiornik, który w danej chwili zapewnia  
najlepszy odbiór.
Anteny odbiorników są wbudowane w Access DA20.

Częstotliwości ustawia się z poziomu menu. Każdy odbiornik wyposażony jest 
w regulację poziomu squelch z poziomu menu.

Jeżeli któryś z odbiorników nie jest używany, najlepiej jest ustawić jego  
poziom na Off. Odbiornik zostanie wtedy całkowicie wyłączony.

Nadajnik radiowy

Nadajnik SST (MCH) 
(Kanał Główny)
Access DA20 wyposażony jest w nadajnik SST.
Służy on do przesyłania dźwięku bezpośrednio do odbiorników słuchaczy.
Żądany kanał jest ustawiany w menu urządzenia Access DA20.
Jeżeli nie jest wykorzystywany, nadajnik można wyłączyć.

Nadajnik FM (MF TX)
DA20 posiada wewnętrzny nadajnik radiowy FM, służący do przesyłu dźwięku 
bezpośrednio do odbiorników słuchaczy. Kanał można ustawić na wartość w 
zakresie 169,4 - 218 MHz. Nadajnik jest sterowany przez PLL i może zostać 
wyłączony, by nie zakłócać otoczenia, gdy nie jest w użyciu.

Nadajnik potrafi nadawać w dwóch trybach wyjściowych.  
Ustawia się je poprzez wciśnięcie lub 
wyciągnięcie anteny (patrz schemat).

P = 20 mWP = 5 mW
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Dane techniczne

Cechy ogólne
Zasilanie:         Zasilacz zewnętrzny, 5V               500 mA
Wymiary: 252 x 155 x 36 z anteną
 252 x 130 x 36 bez anteny
Masa: 500 g
Zasięg: Ok. 30 m
Montaż naścienny: 4 punkty montażowe

Wejścia
AUX:  4-pin Mini DIN
 Zin = 47 kΩ
 Wejście symetryczne
Line in: 3.5 mm telejack
 Zin = 22 kΩ
 Całkujący prawy i lewy kanał 
Gniazdo ComLink: 4/4 moduły
 Wejście dla mikrofonów ComLink.  
 Zauważ, że mikrofony ComLink muszą być podłączone 
 za pośrednictwem adaptera podłączonego do zasilacza.  
 Dostępne jako akcesorium.

Wyjścia
AUX: Wyjście niesymetryczne
Out: Wyjście symetryczne. Można podłączyć do wzmacniacza 

pętli lub pracować ze słuchawkami/obwodem 
naszyjnym, wyposażonymi w kontrolę głośności. 
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi 
dotyczącej podłączania do wejść symetrycznych i 
niesymetrycznych.

Odbiornik SST, pełną zbiorczością
Typ: Odbiornik SST, pełna zbiorczość, 
 kanały konfigurowalne z poziomu menu.
Anteny: Wbudowane anteny odbiorników.

Zakres częstot-
liwości DA20:    768 - 784.8 MHz, 43 kanały

Zakres częstot-
liwości DA20 (f1):    824,0 - 835,6 MHz, 30 kanały
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!

Nadajnik SST
Zakres częstot- 
liwości DA20:    852 - 871.6 MHz, 46 kanały

Zakres częstot- 
liwości DA20 (f1):    861,6 - 871.6 MHz, 22 kanały

Antena: Zewnętrzne anteny dla połączenia SMA.

Nadajnik FM
Typ: Modulowany częstotliwościowo, sterowany syntezą.
Odchylenie: +/- 7 kHz
Zakres 
częstotliwości: 169.400 - 218.000 MHz
Kanały: Konfigurowalne kanały w ramach całego pasma
Antena: Teleskopowa z wtykiem SMA.
Wyjście: Typ wartość NP=5mW, HP=20 mW
 

Akcesoria
Remote DA05, pilot zdalnego sterowania dla czterech klawiszy  
programowalnych.

Serwis i gwarancja
Comfort Audio AB oferuje kompleksową gwarancję przez okres dwóch lat od 
daty zakupu. Obejmuje ona wszystkie wady produkcyjne oraz materiałowe. 
Usterki spowodowane niedbałą obsługą czy interwencją we wnętrze produktu 
lub jego akcesoria nie są objęte gwarancją.

Przy normalnym użytkowaniu, czas życia akumulatora wynosi do pięciu lat.
Gdy nadejdzie czas wymiany akumulatora należy skontaktować się z punktem 
sprzedaży.

Ponadto, w przypadku jakichkolwiek pytań, zawsze można skontaktować się z 
Comfort Audio.
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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa - Prosimy zapoznać 
się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z produktu

1) Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

2) Należy zachować niniejszą instrukcję.

3) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.

4) Należy wykonywać wszystkie instrukcje.

5) Nie wolno użytkować urządzenia w pobliżu wody.

6) Urządzenie należy czyścić wyłączenie suchą ściereczką.

7) Nie należy używać w pobliżu źródeł ciepła, jak np. ogniwa, piekarniki oraz 
innych urządzeń (w tym wzmacniaczy), które generują ciepło.

8) Nie wolno modyfikować wtyczek spolaryzowanych lub z uziemieniem. 
Spolaryzowana wtyczka wyposażona jest w dwa bolce płaskie oraz 
trzeci bolec uziemiony. Szeroki bolec został tam umieszczony dla 
bezpieczeństwa użytkownika. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje 
do gniazda należy skontaktować się z elektrykiem, który wymieni starą 
wtyczkę (dotyczy wyłącznie zasilaczy z wtyczkami spolaryzowanymi).

9) Należy chronić przewód zasilający przed nadepnięciem lub utknięciem, 
zwłaszcza w miejscu w pobliżu wtyczki oraz w miejscu, w którym  
wychodzi on z urządzenia.

10) Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów oferowanych przez 
Comfort Audio AB.

11) Podczas burzy lub nieużywania przez dłuższy okres czasu należy 
odłączyć urządzenie od prądu.

12) Serwis urządzenia powinien być przeprowadzany wyłącznie przez 
dostawcę usług zatwierdzonego przez Comfort Audio AB.  Serwis jest 
wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, 
np. przewód zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone, na urządzenie 
rozlano ciecz lub też upadł na nie jakiś przedmiot, urządzenie zostało 
narażone na kontakt z deszczem lub wilgocią, nie pracuje normalnie lub 
zostało upuszczone.



25Access DA20

13) Zacznij słuchać przy niskim poziomie głośności.

14) Zbyt wysoki poziom głośności może poważnie uszkodzić

15) Nie wolno demontować urządzenia.

16) Jeżeli produkt został otwarty w wyniku uszkodzenia, serwis urządzenia 
powinien być przeprowadzany wyłącznie przez dostawcę usług  
 zatwierdzonego przez Comfort Audio AB. 

17) Nigdy nie wolno używać nadajnika lub odbiornika ustawionego na  
niedozwolone częstotliwości. Należy sprawdzić możliwość użycia danej 
częstotliwości, kontaktując się z odpowiednim organem w danym kraju.

18) Należy pamiętać, że dźwięk przesyłany za pośrednictwem FM może być 
słyszalny w innych głośnikach. 

19) Dany kanał/częstotliwość powinien być w danym momencie  
wykorzystywany tylko przez jeden nadajnik.

20) Produkt zawiera czuły sprzęt elektroniczny i należy obchodzić się z nim 
ostrożnie.

21) Produktu nie wolno wystawiać na działanie źródła intensywnego ciepła, 
jak np. słońca, ognia, itp.

22) Produkty zawierają nadajnik radiowy. Nie należy używać produktów w 
miejscach, gdzie zabronione jest używanie urządzeń elektronicznych, np. 
w samolocie.

23) OSTRZEŻENIE! Podczas regulacji anten należy unikać uszkodzenia oka.

Może ulec zmianie
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Wyprodukowano przez:

Comfort Audio AB 
Box 154, SE-301 05 Halmstad, Sweden  

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

Dystrybutor w Polsce:
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

ul. Kowiktorska 3/5
00-217 Warszawa

tel. +48 22 887 86 12
aparaty@csim.pl   www.csim.pl


