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Comfort	Digisystemin	esittely

Kiitos, kun valitsit Comfort Digisystemin. Tuotteet ovat yksinkertaisia käyttää 
riippumatta siitä, onko sinulla kuulolaite vai ei. 

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä.

Comfort Digisystem on varustettu digitaalisella SST (SecureStream 
Technology) -tekniikalla, joka mahdollistaa suojatun ja viiveettömän siirron 
radioaaltoja pitkin. 
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Access	DA20:n	esittely
Access DA20 on digitaalinen monikanavainen diversiteettivastaanotin ja -lähetin. 
Sen avulla voidaan hallita kaikkia luokkahuoneen äänitoimintoja (esim. äänenvoi-
makkuuksia, äänten yhdistämistä ja ulkoisia äänentoistolaitteita). Access DA20 
sisältää kolme täyden diversiteetin SST-radiovastaanotinta, joiden vastaanottama 
ääni voidaan yhdistää kaapeliliitäntäisten äänilähteiden ääneen. Täysi diversiteetti 
ja SST-tekniikka takaavat jatkuvasti parhaan mahdollisen dynamiikan ja äänen-
laadun. Access DA20 sisältää myös SST-lähettimen sekä FM-lähettimen, jolla on 
alhainen deviaatio.

Kaikki toiminnot ja asetukset ovat hallittavissa näytön valikkojärjestelmästä. 
Valikossa liikutaan ja tehdään valintoja navigointipyörän avulla. Neljälle pika-
näppäimelle voidaan asettaa halutut toiminnot. Näin Access DA20 voidaan  
mukauttaa kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi. Oppilaiden/opettajan on 
helppo valita, mitkä äänet yhdistetään eri käyttötilanteissa. 

DA20:een on myös mahdollista liittää ComLink-mikrofoneja adapterin ja  
erillisen verkko-osan avulla. 

Access DA20 voidaan valikon kautta helposti määrittää mitä tahansa Comfort 
Digisystemin mikrofoneista ja vastaanottimista koostuvaa kokoonpanoa 
varten.

Laitteeseen voidaan liittää silmukkavahvistin, ja sisäänrakennetun FM- 
lähettimen ääntä voidaan kuunnella FM-vastaanottimilla. 

DA20:een on myös mahdollista liittää signaalilähteitä, kuten TV-, video- ja 
multimedialaitteita. Aktiivisilla kaiuttimilla (kaiuttimilla, joissa on sisäinen 
vahvistin) järjestelmän hyötyä sekä opettajille että oppilaille voidaan lisätä 
entisestään. 

Access DA20 on helppo yhdistää pariliitoksella järjestelmän muihin Comfort 
Digisystem -laitteisiin. Salakuuntelu voidaan ehkäistä luomalla ainutker- 
tainen koodiavain (ei koske FM-lähetystä tai induktiosilmukkaa).

Access DA20 sopii hyvin käytettäväksi Microphone DM30:n kanssa, jossa on 
sekä lähetin että vastaanotin. DM30 vastaanottaa MCH-kanavalla (pääkanava) 
ja lähettää valitulla CCH-kanavalla (ryhmäkanava), minkä ansiosta oppilaat 
voivat käyttää sitä sekä paina-ja-puhu-mikrofonina että vastaanottimena. 

Seuraavilla sivuilla on kaksi järjestelmäesimerkkiä.
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Toiminnot	–	Access	DA20

FM-lähettimen 
antenni

Pikanäppäimet

Näyttö

Virtajohdon liitäntä

Navigointipyörä

USB-liitäntä
(esim. huoltoa varten)

Tuloliitäntä (Line in)

Lähtöliitäntä (Line out)

Lisälaitelii-
täntä (AUX)

ComLink-liitäntä

SST-lähettimen 
antenni
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Seinäpidikkeen	asennus	/	Access	DA20:n	asetus	
seinäpidikkeeseen

DA20:n mukana tulee tukeva seinäpidike. On tärkeää asentaa seinäpidike 
oikein. Pidike asennetaan tasaiselle pinnalle, esim. seinään, neljän ruuvin 
avulla. Ruuvien tyyppi valitaan seinämateriaalin mukaan. Ruuvitulpat voivat 
olla tarpeen tietynlaisiin seiniin kiinnitettäessä. Ruuvien on oltava uppokanta-
ruuveja, joiden kannan korkeus on enintään 3,2 mm. 

DA20:n	asetus	seinäpidikkeeseen:

1) Ota tukeva ote molemmilla käsillä laitteen yläosan molemmista sivuista tai 
vaihtoehtoisesti laitteen yläreunasta. ÄLÄ tartu antenneihin.

2) Aseta DA20:n alaosa hieman viistosti seinäkiinnikkeen ”haarukkaan”.

3) Vie sen jälkeen laitteen yläosa kohti seinää niin, että se kohtaa kiinnikkeen 
yläosan ja napsahtaa paikalleen. 

4) Laite voidaan myös lukita seinäkiinnikkeeseen mukana tulevan ruuvin 
avulla. Aseta silloin DA20 seinäkiinnikkeeseen edellä kuvatulla tavalla, ja 
tarkista että se on keskitetty. Kierrä sen jälkeen ruuvi seinäkiinnikkeen 
yläosassa olevan reiän läpi, kunnes se on pohjassa. 
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DA20:n	irrotus	seinäkiinnikkeestä:

1) Jos seinäkiinnikkeen yläosaan on kiinnitetty lukkoruuvi, irrota se ensin.
 
2) Ota tukeva ote molemmilla käsillä laitteen yläosan molemmista sivuista tai 

vaihtoehtoisesti laitteen yläreunasta. ÄLÄ tartu antenneihin.

3) Paina DA20:tä hieman alaspäin ja vedä samalla laitteen yläosaa taakse-
päin, irti seinäkiinnikkeen yläosasta.

 Älä vedä liian nopeasti/kovaa, sillä se voi vahingoittaa laitteen alaosaa. 
Comfort Audion takuut eivät kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet 
vääränlaisesta käsittelystä. 

4) Nosta DA20 pois seinäkiinnikkeestä.

HUOM!	
- Älä yritä irrottaa DA20:tä silloin, kun lukkoruuvi on kiinnitettynä. Se voi 

vahingoittaa laitetta.
- Älä koskaan nosta laitetta antenneista. 
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Pikanäppäimet
Neljän pikanäppäimen avulla voidaan hallita valittuja toimintoja päävalikossa. 
Kun pikanäppäimen vihreä valo palaa, toiminto on aktivoitu. 

Toiminto menee pois päältä, kun pikanäppäintä painetaan uudestaan. Silloin 
vihreä valo sammuu ja toiminto näytetään yliviivattuna näytössä.

Valikkojärjestelmän kohdassa Asetukset	–	Pikanäppäimet valitaan, mikä 
pikanäppäin ohjaa mitäkin toimintoa. Katso kappale Valikon kohtien 
selitykset.

Siirrä näytössä olevaa kursoria 
alaspäin valikossa kääntämällä 
navigointipyörää vastapäivään.

Siirrä näytössä olevaa kursoria ylöspäin 
valikossa kääntämällä navigointipyörää 
myötäpäivään.

Tee valintoja valikossa painamalla  
navigointipyörää.

Navigointipyörä
Navigointipyörää käytetään asetusten määrittämiseen valikossa. Valinnat 
ja muutokset valikossa tehdään navigointipyörää painamalla. Joissain 
valikon osissa näkyy näytön alareunassa toiminnot OK, Peru,  ja . 
Pikanäppäimiä voidaan silloin käyttää OK- ja Peru-toimintojen valitsemiseen 
sekä kursorin liikuttamiseen vasemmalle ja oikealle.
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Valikko	lyhyesti	

CCH1   Asetukset SST-vastaanottimen ryhmäkanavalle 1
CCH2   Asetukset SST-vastaanottimen ryhmäkanavalle 2
CCH3   Asetukset SST-vastaanottimen ryhmäkanavalle 3
MCH   Asetukset SST-lähettimelle (MCH – pääkanava)
TX	FM  Asetukset FM-lähettimelle
MCH		  Aktivoi/sulkee SST-lähettimen (MCH – pääkanava)
CCH1   Ryhmäkanavan 1 äänenvoimakkuuden asetus
CCH2   Ryhmäkanavan 2 äänenvoimakkuuden asetus
CCH3   Ryhmäkanavan 3 äänenvoimakkuuden asetus
TX	FM  FM-lähetyksen äänenvoimakkuuden asetus
ComLink  Kytkettyjen ComLink-mikrofonien äänenvoimakkuuden 
   asetus
AUX	in  AUX-tuloliitännän äänenvoimakkuuden asetus
Line	in  Line in -tuloliitännän äänenvoimakkuuden asetus
AUX	out  AUX-lähtöliitännän äänenvoimakkuuden asetus
Line	out  Line out -lähtöliitännän äänenvoimakkuuden asetus
Asetukset  Pikanäppäin-, PIN-koodi-, Kaukosäädin ja 
   kieliasetukset
Lukitus  Lukitusasetukset
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Valikon	rakenne
Kaikkia toimintoja hallitaan kääntämällä ja painamalla navigointipyörää. 
(Toiminnot selitetään kappaleessa Valikon kohtien selitykset.)

CCH1
 Takaisin
 Kanava
  Takaisin
  Laajen. alue
  FFC
  FFC dB
 Pariliitos
  Lähetä info
  Uusi koodiavain
 Kohina
CCH2
 Takaisin
 Kanava
  Takaisin
  Laajen. alue
  FFC
  FFC dB
 Pariliitos  
  Lähetä info
  Uusi koodiavain
 Kohina
CCH3
 Takaisin
 Kanava
  Takaisin
  Laajen. alue
  FFC
  FFC dB
 Pariliitos
  Lähetä info
  Uusi koodiavain
 Kohina
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MCH
 Takaisin
 Kanava
  Takaisin
  1. 863,250
  2. 864,000
  3. 864,750
  Laajen. alue
  FFC
  FFC dB
 Pariliitos
  Lähetä info
  Uusi koodiavain
TX	FM
MCH
CCH1 
CCH2	
CCH3 
TX	FM
ComLink
AUX	in
Line	in
AUX	out
Line	out  
Asetukset
 Takaisin
 Pikanäppäimet
 PIN-koodi
  Muuta koodi
  Piilota PIN-syöttö
 Kaukosäädin
  Aktivoitu
  Parittaa
 Kieli
 Laitetiedot
Lukitus
 Takaisin 
 Syötä koodi
 Syötä PUK  
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Valikon	kohtien	selitykset

Takaisin	(koskee	kaikkia	alivalikkoja)
Tällä valinnalla voidaan siirtyä taaksepäin valikossa ja takaisin päävalikkoon.

CCH1,	CCH2	ja	CCH3	(ryhmäkanavat	1,	2	ja	3,	SST-vastaanotin)
Päävalikossa näkyvät kohina-asetus, signaalinvoimakkuus ja valittu 
ryhmäkanava. 

Kohdissa CCH1, CCH2 ja CCH3 on seuraavat valinnat:

Kanava
– Laajen. alue
Tässä valitaan haluttu kanava, A13–A55 (768,000–784,800 MHz) tai  
E46-E74 (824,000 - 835,600 MHz) käytettävän mallin mukaan.

– FFC
FFC (Free Frequency Check) ilmaisee tekstillä Ok kunkin kanavan osalta, 
mitkä taajuudet ovat sopivia käytettäviksi laitteen sijaintipaikassa. 
HUOM! Sulje muut Digisystem-lähettimet oikean tuloksen saavuttamiseksi.

– FFC dB
FFC dB näyttää desibeleinä kunkin kanavan häiriötason. Mitä korkeampi (-)-
arvo on, sitä parempi suojaus häiriöitä vastaan saadaan.

  Jos jokin näistä varoitussymboleista tulee näyttöön, lisätietoja   
  menettelytavoista on jäljempänä tässä käyttöohjeessa kohdassa  
  Kanavasuunnittelu/ristimodulaatio.  

Pariliitos
Tässä voidaan yhdistää muita Comfort Digisystem -laitteita pariliitoksella 
DA20:een (tämä on tarpeen vain, jos halutaan ehkäistä järjestelmän 
salakuuntelu; muissa tapauksissa lähettimen ja vastaanottimen kanavien 
asetus riittää). Pariliitos edellyttää tehdasasetusten palautusta laitteissa, 
joissa on käytetty uutta koodiavainta. Ota tarvittaessa yhteys laitteen 
toimittajaan. 

Access DA20 voi ainoastaan lähettää pariliitostietoja. Vastaanottavien 
kanavien (CCH1, CCH2 ja CCH3) ja lähettävän kanavan (MCH) pariliitostiedot 
voidaan lähettää valikosta tai pikanäppäimillä (pikanäppäintoiminnot valitaan 
valikon kohdassa Asetukset	–	Pikanäppäimet).

! !
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Pariliitostiedot sisältävät sekä koodiavaimen (salakuuntelun estämiseksi) että 
kanavatiedot. 

Jotkut Comfort Digisystem -tuotteet voivat vastaanottaa kahden kanavan 
tiedot (esim. Microphone DM30), toiset taas yhden kanavan tiedot (esim. 
Microphone DM10, Receiver DH10). 

Seuraavat tiedot siirtyvät pariliitoksessa eri valintojen yhteydessä 
(valikkopainike/pikanäppäin):

Valikkopainike/	 Esim.	DM30	 Esim.	DM10	
pikanäppäin

CCH1 MCH + CCH1 + koodiavain CCH1 + koodiavain
CCH2 MCH + CCH2 + koodiavain CCH2 + koodiavain
CCH3 MCH + CCH3 + koodiavain CCH3 + koodiavain
MCH MCH + CCH1 + koodiavain MCH + koodiavain

Kolme esimerkkiä pariliitoksesta:

Receiver DE10 yhdistetään pariliitoksella DA20:een kuuntelua varten. 
Pariliitos tehdään valinnalla MCH.

Microphone DM10 yhdistetään pariliitoksella DA20:een opettajan mikrofonina 
käyttöä varten ryhmäkanavalla 2 (CCH2). Pariliitos tehdään valinnalla CCH2.

Microphone DM30 yhdistetään pariliitoksella DA20:een paina-ja-puhu-
mikrofonina käyttöä varten ryhmäkanavalla 1 (CCH1). Pariliitos tehdään 
valinnalla CCH1 tai MCH.

HUOM! Katso pariliitoksella yhdistettävien laitteiden käyttöohjeista, miten 
laitteet asetetaan Vastaanota	info -tilaan. 

Jos järjestelmän salakuuntelu halutaan ehkäistä (ei koske FM-lähetystä tai 
induktiosilmukkaa), järjestelmän ensimmäisen pariliitoksen yhteydessä on 
valittava kohta Uusi	koodiavain. Muiden laitteiden pariliitoksella yhdistämistä 
varten tarvitsee sen jälkeen vain valita toiminto Lähetä	info. Tämä johtuu siitä, 
että luotu koodiavain kattaa koko järjestelmän (sekä Access DA20:n että hen-
kilökohtaiset kannettavat laitteet). 
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Kohina
Tässä määritetään alin vastaanotettava signaalinvoimakkuus. Valinta-asteikko 
on 0–40. Nosta tasoa, jos vastaanotin ottaa vastaan radiosignaaleja muista 
ympäristön lähettimistä, joita ei ole tarkoitus kuunnella käytettävän Access 
DA20:n kautta. Laske tasoa, jos lähettimen signaalinvoimakkuus on korkea 
mutta ääntä ei siitä huolimatta kuulu.

MCH	(pääkanava,	SST-lähetin)
Seuraavat lähettävät kanavat ovat valittavissa:

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 

Kohina-toimintoa lukuun ottamatta sama kuin CCH1-kanavan valikko
(CCH1-kanavaa vastaavat pariliitostiedot voidaan lähettää). 

  Jos jokin näistä varoitussymboleista tulee näyttöön, lisätietoja   
  menettelytavoista on jäljempänä tässä käyttöohjeessa kohdassa  
  Kanavasuunnittelu/ristimodulaatio.  

TX	FM
Tässä valitaan FM-lähettimen lähetystaajuus, 169,400–218,000 MHz.

MCH
Aktivoi/sulkee SST-lähettimen (MCH – pääkanava).

CCH1
Äänenvoimakkuuden hallinta, valinta-alue: Pois päältä, -12,0–12,0 dB

CCH2
Äänenvoimakkuuden hallinta, valinta-alue: Pois päältä, -12,0–12,0 dB

CCH3
Äänenvoimakkuuden hallinta, valinta-alue: Pois päältä, -12,0–12,0 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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TX	FM
Äänenvoimakkuuden hallinta, valinta-alue: Pois päältä, -12,0–6,0 dB

ComLink
Äänenvoimakkuuden hallinta, valinta-alue: Pois päältä, -12,0–12,0 dB

AUX	in
Äänenvoimakkuuden hallinta, valinta-alue: Pois päältä, -18,0–18,0 dB

Line	in
Äänenvoimakkuuden hallinta, valinta-alue: Pois päältä, -18,0–18,0 dB

AUX	out
Äänenvoimakkuuden hallinta, valinta-alue: Pois päältä, 0,0–40,0 dB

Line	out
Äänenvoimakkuuden hallinta, valinta-alue: Pois päältä, 0,0–40,0 dB 

Asetukset
Takaisin
Tämän valinta vie takaisin päävalikkoon. 

Pikanäppäimet
Valitse pikanäppäinten ja navigointipyörän avulla, mikä pikanäppäin ohjaa 
mitäkin toimintoa.

Seuraavat valinnat ovat mahdollisia:
Ei mikään – sulkee pikanäppäimen toiminnan
CCH1 – aktivoi/sulkee vastaanoton CCH1-kanavalla
CCH2 – aktivoi/sulkee vastaanoton CCH2-kanavalla
CCH3 – aktivoi/sulkee vastaanoton CCH3-kanavalla
TX FM – aktivoi/sulkee FM-lähetyksen
ComLink – aktivoi/sulkee ComLink-liitännän
AUX in – aktivoi/sulkee AUX-tuloliitännän
AUX out – aktivoi/sulkee AUX-lähtöliitännän
Line in – aktivoi/sulkee Line in -tuloliitännän
Line out – aktivoi/sulkee Line out -lähtöliitännän
       – sulkee/käynnistää Access DA20:n
MCH – lähettää pariliitostiedot (MCH + CCH1 sekä koodiavain)
CCH1 – lähettää pariliitostiedot (MCH + CCH1 sekä koodiavain)
CCH2 – lähettää pariliitostiedot (MCH + CCH2 sekä koodiavain)
CCH3 – lähettää pariliitostiedot (MCH + CCH3 sekä koodiavain)
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PIN-koodi
– Muuta koodi:
Tässä voidaan vaihtaa PIN-koodi. Nykyinen PIN-koodi annetaan ensin. Sen 
jälkeen voidaan syöttää uusi PIN-koodi. Tämän jälkeen voidaan mennä koh-
taan Lukitus, joka sijaitsee päävalikossa. 
Jos PIN-koodi unohtuu, laitteen toimittajalta on mahdollisuus pyytää PUK-
koodi. 

– Piilota PIN-syöttö:
Kun tämä asetus on valittuna, laitteen lukitus voidaan avata PIN-koodilla vain 
10 sekunnin sisällä laitteen käynnistämisestä. 

Kaukosäädin
Mahdollista kaukosäätö valitsemalla Aktivoitu. 
Valitse Parittaa ja paina mitä tahansa kaukosäätimen 
näppäintä. 

Kieli
Tässä valitaan valikon kieli. 

Laitetiedot
Tässä näkyy tietoja laitteen sisältämästä ohjelmistosta. 
Tässä voidaan myös palauttaa tehdasasetukset pitämällä ulompia 
pikanäppäimiä samanaikaisesti painettuina (katso näyttö). 

Lukitus
Takaisin
Tämän valinta vie takaisin päävalikkoon. 

Syötä koodi
Koodin syöttämisen jälkeen halutut toiminnot voidaan lukita navigointipyörän 
avulla. Toiminto lukitaan/avataan navigointipyörää painamalla.
 
Toimitettaessa lukituskoodi on 1234. Vinkki: Vaihda koodi, kun aloitat DA20:n 
käytön.

Syötä PUK
Tätä toimintoa käytetään laitteen lukituksen avaamiseen, jos PIN-koodi on 
unohtunut.
Ota yhteys laitteen toimittajaan.
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Kanavasuunnittelu

Kun useaa radiolähetintä käytetään samassa tilassa tai lähellä toisiaan ole-
vissa tiloissa, syntyy sekoitustaajuuksia, mistä käytetään nimitystä ristimo-
dulaatio. Jotta nämä eivät aiheuttaisi häiriöitä, on tärkeää valita käytettävät 
kanavat oikein. Ota tarvittaessa yhteys laitteen toimittajaan. 

Ristimodulaatio
Jotta DA20:n vastaanottimet ja lähettimet toimisivat optimaalisesti, lähetti-
men kanava (pääkanava MCH) on taajuuksiltaan erillään vastaanottimen  
kanavista (ryhmäkanavat CCH1/CCH2/CCH3). 
Järjestelmän eri taajuuksien välillä voi ilmetä ristimodulaatiota. Tämä voi 
aiheuttaa häiriöitä tai heikentää kantamaa. Tämän välttämiseksi DA20 on 
varustettu toiminnolla, joka varoittaa sopimattomista kanavayhdistelmistä 
valittujen kanavien mukaisesti. 

 Jos tämä varoitussymboli näkyy jossain kanavavalinnan valikoista,  
 kyseiset kanavat saattavat aiheuttaa ristimodulaatiota. Pääkanava on  
 etusijalla, mikä tarkoittaa seuraavaa: 

 Pääkanavan (MCH) valikossa tällä symbolilla merkityt kanavat ovat 
 valittavissa, mutta valinnan seurauksena ne tai ryhmäkanavat, jotka  
 saattavat aiheuttaa ristimodulaatio-ongelmia, poistuvat käytöstä, ja ne  
 on valittava uudestaan. 
 Ryhmäkanavien (CCH1/CCH2/CCH3) valikossa tällä symbolilla merkityt 
 kanavat eivät	ole valittavissa. 

 Jos tämä varoitussymboli näkyy ryhmäkanavien (CCH1/CCH2/CCH3) 
 valikossa, kyseiset kanavat saattavat aiheuttaa ristimodulaatiota  
 muiden ryhmäkanavien kanssa. Tällä symbolilla merkityt kanavat ovat 
 valittavissa, mutta joidenkin muiden ryhmäkanavien kanavaa saatetaan  
 joutua vaihtamaan. 

!

!
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Line	out	(lähtöliitäntä)
3,5 mm:n liitäntä. Lähtösignaali voidaan ohjata symmetriseen tai 
epäsymmetriseen tuloliitäntään – katso kaavio. Lähtöliitäntä on 
matalaohminen, ja siihen voidaan kytkeä esim. kuulokkeet. Lähtötason 
voimakkuutta säädetään valikkojärjestelmästä.

Left
Right

Kytkentä symmetriseen 
tuloliitäntään

Kytkentä epäsymmetriseen tuloliitäntään

Tulo-	ja	lähtöliitännät

AUX	(lisälaiteliitäntä)
AUX-liitäntä sisältää symmetrisen tuloliitännän (nastat 1 ja 3) ja epäsymmet-
risen lähtöliitännän (nasta 4). Tulo- ja lähtötason voimakkuutta (AUX in ja AUX 
out) säädetään valikkojärjestelmästä. Nasta 2 on maadoitusnasta. 
Liitännän tyyppi on 4pol.MiniDIN. 

Line	in	(tuloliitäntä)
3,5 mm:n liitäntä. Liitäntä on summaava, ja sen tuloimpedanssi on 22 kΩ.  
Näin ääni välittyy sekä oikealla että vasemmalla kanavalla esim scart- 
liitännän yhteydessä. Tulotason voimakkuutta säädetään valikkojärjestel-
mästä.

Jos jotakin tuloliitäntää ei käytetä, liitännän äänenvoimakkuuden hallinnan 
asetukseksi kannattaa valita ”Pois päältä”. Tuloliitäntä poistuu silloin 
kokonaan käytöstä, mikä eliminoi verkkohuminan mahdollisuuden. 

ComLink 
Tulo- ja lähtöliitäntä ComLink-mikrofoneille, modulaarinen 4/4. 
Huomaa, että ComLink-mikrofonit liitetään haaroittimen kautta ComLink-
mikrofonien verkkovirtalähteeseen. ComLink-liitännän äänenvoimakkuuden 
hallinnan asetukseksi on valittava ”Pois päältä”, kun liitäntä ei ole käytössä.

1
34
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SST-vastaanotin	(CCH1,	CCH2,	CCH3)
(Ryhmäkanavat	1,	2	ja	3)
Access DA20 on varustettu kolmella täyden diversiteetin SST-
vastaanottimella. Jokainen SST-vastaanotin käsittää kaksi vastaanotinta, 
joiden antennit ovat eri paikoissa ja jotka tunnistavat saman taajuuden. 
Diversiteetin ansiosta SST-vastaanotin hyödyntää aina sitä sisäistä 
vastaanotinta, jolla on kulloinkin paras vastaanotto. 
Vastaanottimien antennit on sijoitettu Access DA20:n sisään.  
 
Taajuudet asetetaan valikkojärjestelmästä. Kaikissa vastaanottimissa on 
kohinansalpaus, jota säädetään valikkojärjestelmästä.  
 
Jos jotakin vastaanotinta ei käytetä, sen kanavan äänenvoimakkuuden 
hallinnan asetukseksi kannattaa valita ”Pois päältä”. Vastaanotin poistuu 
silloin kokonaan käytöstä. 

Radiolähetin

SST-lähetin	(MCH)
(Pääkanava)
Access DA20 on varustettu SST-lähettimellä. 
Sitä käytetään äänen lähettämiseen suoraan kuulijoiden vastaanottimiin. 
Haluttu kanava asetetaan Access DA20:n valikossa.
Lähetin voidaan sulkea, kun sitä ei käytetä. 

FM-lähetin	(FM	TX)
DA20 on varustettu sisäisellä FM-radiolähettimellä, jota käytetään äänen 
lähettämiseen suoraan kuulijoiden vastaanottimiin. Kanava on vapaasti 
asetettavissa taajuusalueella 169,4–218 MHz. PLL-viritetty lähetin voidaan 
sulkea silloin, kun sitä ei käytetä, jotta se ei aiheuttaisi häiriötä ympäristössä. 

Lähettimellä voidaan lähettää kahdella 
tehokkuustasolla. Taso määräytyy 
antennin asennosta (sisään painettu 
tai ulos vedetty – katso kuva).

P = 20 mWP = 5 mW
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Tekniset	tiedot

Yleistä
Virtalähde: Ulkoinen verkkolaturi, 5 V                500 mA
Mitat: 252 × 155 × 36 antennit mukaan lukien
 252 × 130 × 36 ilman antenneja
Paino: 500 g
Seinäpidike:  4 kiinnityspistettä

Tuloliitännät
AUX:  4 pol. Mini DIN
 Zin = 47 kΩ
 Symmetrinen tuloliitäntä
Line in: 3,5 mm:n liitäntä
 Zin = 22 kΩ
 Summaava oikea ja vasen kanava
ComLink-liitäntä: 4/4 moduulia
 Tuloliitäntä ComLink-mikrofoneille.  

Huomaa, että ComLink-mikrofonit liitetään  
haaroittimen kautta verkkovirtalähteeseen. Saatavana 
lisävarusteena.

Lähtöliitännät
AUX:  Epäsymmetrinen lähtöliitäntä
Line out:  Symmetrinen lähtöliitäntä. Voidaan kytkeä silmukkavah-

vistimeen tai kuulokkeisiin/kaulasilmukkaan. Äänenvoi-
makkuus säädettävissä. Kytkeminen symmetriseen ja 
epäsymmetriseen tuloliitäntään: katso käyttöohje.

SST-vastaanotin,	täysi	diversiteetti
Tyyppi:  SST-vastaanotin, täysi diversiteetti, kanavat 

asetettavissa valikosta
Antennit:  Vastaanottimien antennit sisäänrakennettuja 

Taajuusalue DA20: 768 - 784.8 MHz, 43 kanavat
 
Taajuusalue DA20 (f1): 824,0  - 835,6 MHz, 30 kanavat
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!

SST-lähetin
Taajuusalue DA20:  852 - 871.6 MHz, 46 kanavat

Taajuusalue DA20 (f1): 861,6 - 871,6 MHz, 22 kanavat

Antennit: Ulkoiset antennit SMA-liitäntää varten

FM-lähetin
Tyyppi:  Taajuusmoduloitu, synteesiviritys
Deviaatio:  +/- 7 kHz
Taajuusalue:  169,400–218,000 MHz
Kanavat:  Kanavat asetettavissa koko taajuusalueella
Antenni:  Teleskooppi, jossa SMA-liitäntä 
Lähtöteho:  Tyyppiarvo NP = 5 mW, HP = 20 mW 

Lisätarvike

Remote DA05, kaukosäädin neljän pikavalintanäppäimen hallintaan.

Huolto	ja	takuu

Comfort Audio AB antaa kattavan takuun, joka on voimassa kaksi vuotta 
toimituspäivästä. Se kattaa kaikki valmistus- ja materiaaliviat. Takuu ei kata 
vikoja, jotka aiheutuvat huolimattomasta käsittelystä tai laitteen tai 
tarvikkeiden peukaloinnista.

Normaalissa käytössä akun käyttöikä on jopa viisi vuotta.
Ota yhteys ostopaikkaan, kun on aika vaihtaa akku.

Voit aina ottaa yhteyden Comfort Audioon, jos sinulla on kysyttävää. 
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Tärkeitä	turvallisuusohjeita	–
lue	nämä	ennen	tuotteen	käyttöä

1) Lue nämä ohjeet.

2) Säilytä nämä ohjeet.

3) Noudata kaikkia varoituksia.

4)  Noudata kaikkia ohjeita.

5)  Älä käytä tuotetta veden lähellä.

6)  Käytä puhdistukseen ainoastaan kuivaa liinaa.

7) Älä käytä tuotetta lämpöpatterien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien 
laitteiden (mukaan lukien vahvistimet) lähellä.

8) Älä sotke polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen suojaustoimintoa.  
Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi piikkiä ja kolmas maadoitettu  
kärki. Leveä piikki eli kolmas kärki on suojausta varten. Jos mukana  
toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys sähköasentajaan  
vanhan pistorasian vaihtamiseksi. (Koskee ainoastaan polarisoidulla  
pistokkeella varustettuja verkkolaitteita.)

9) Suojaa virtajohto astumiselta ja puristumiselta erityisesti pistokkeen 
kohdalta, säilytystilassa sekä kohdassa, jossa johto tulee ulos tuotteesta.

10)  Käytä ainoastaan alkuperäisiä Comfort Audio AB:n tarvikkeita.

11) Irrota pistoke pistorasiasta ukkosen ajaksi tai kun tuotetta ei käytetä  
pitkään aikaan.

12) Huolto on sallittua ainoastaan Comfort Audio AB:n hyväksymässä 
huoltoliikkeessä. Tuote on huollettava, jos se on vahingoittunut jollain 
tavalla, esim. jos sähköpistoke tai sähköjohto on mennyt rikki, tuotteen 
päälle on roiskunut nestettä tai jotain on kaatunut tuotteen päälle, jos 
tuote on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai jos 
tuote on pudonnut. 

13)  Aloita kuuntelu alhaisella äänenvoimakkuudella. 
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14) Liian korkea äänenvoimakkuus saattaa vahingoittaa kuuloa vakavasti.

15) Tuotetta ei saa purkaa.

16) Jos tuote avautuu vaurion takia, se on huollettava Comfort Audio AB:n 
hyväksymässä huoltoliikkeessä.

17)  Älä koskaan käytä lähetintä tai vastaanotinta, joka on asetettu  
ei-sallitulle taajuudelle. Varmista asia käyttömaan taajuuksia sääteleviltä 
viranomaisilta.

18) Ota huomioon, että FM-lähetyksen ääni voi kuulua myös muissa kuin 
omissa vastaanottimissa.

19) Käytä vai yhtä lähetintä kerrallaan samaa kanavaa/taajuutta kohden.

20)  Tuote sisältää herkkiä elektronisia laitteita, ja sitä on käsiteltävä varoen.

21) Tuotetta ei saa altistaa äärimmäiselle kuumuudelle, kuten 
auringonpaisteelle, tulelle jne.

22) Tuote sisältää radiolähettimen. Älä käytä tuotetta paikassa, missä  
elektronisten laitteiden käyttö on kielletty, esim. lentokoneessa.

23) VAROITUS! Varo, etteivät antennit osu silmiin. 

Oikeus muutoksiin pidätetään
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3Valmistaja:

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

Puh. +46 (0)35 260 1600   Faksi +46 (0)35 260 1650
info@comfortaudio.com   www.comfortaudio.com


