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Vigtige sikkerhedsinstruktioner
1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Bemærk alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun produktet med en tør klud.
7. Anvend ikke produktet i nærheden af varmekilder, f.eks.

radiatorer, komfurer eller andre apparater (inkl.
forstærkere), der producerer varme.

8. Tilsidesæt ikke stikproppens sikkerhedsforanstaltninger.
En polariseret stikprop har to ben, hvoraf det ene er bredere
end det andet. En jordet stikprop har to ben samt et tredje
jordingsben. Det brede eller tredje ben er monteret af hensyn
til din sikkerhed. Hvis den medfølgende stikprop ikke passer
ind i din stikkontakt, skal du kontakte en elektriker for at få
stikkontakten udskiftet. (Kun i forbindelse med brug af et
polariseret stik.)

9. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, navnlig
ved stikkontakterne og det sted, hvor kablet sidder fast på
apparatet.

10. Benyt kun tilbehør, der er godkendt af Comfort Audio AB.
11. Tag apparatets stik ud af stikkontakten i tordenvejr, eller

hvis du ikke planlægger at bruge det i længere tid.
12. Al servicering skal foretages af kvalificerede fagfolk.

Apparatet skal serviceres, hvis det beskadiges på nogen
måde, f.eks. hvis strømkablet eller stikproppen beskadiges,
hvis der spildes væske på apparatet, hvis der kommer
fremmedlegemer ind i apparatet, hvis apparatet udsættes
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for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt
eller tabes.

13. Begynd med at lytte til apparatet ved lave lydstyrker.
14. Høje lydstyrker kan beskadige din hørelse alvorligt.
15. Produktet må ikke adskilles.
16. Hvis produktet åbnes pga. beskadigelse, må servicering kun

foretages af kvalificeret fagpersonale.
17. Produktet indeholder følsomt elektronisk udstyr og skal

håndteres med forsigtighed.
18. Oplad aldrig produktet i indelukkede omgivelser uden

ventilation, f.eks. i håndtasker, kasser eller lukkede
opbevaringsposer.

19. Benyt kun batterier og strømforsyninger, der er godkendt
af Comfort Audio AB.

20. Produktet og batterierne må ikke udsættes for ekstrem
varme som f.eks. sollys, ild osv.

21. ADVARSEL! Halssnoren må ikke bruges, hvis der er risiko
for, at den kommer til at sidde fast, f.eks. i en maskine eller
andre genstande.

22. Lad ikke produktet være tilsluttet opladeren, hvis det ikke
bruges i længere tid.
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Produktsymboler

CD0550
5V
S/N: SN00000000

400mA

CD0550
5V
S/N: SN00922439

400mA

Produktet overholder
EU-direktiv 93/42/EØF,
inklusive ændringer,
vedrørende medicinsk udstyr.
Produktet overholder de
grundlæggende krav i
EU-direktiv 1999/5/EF,
inklusive ændringer,
vedrørende radio- og
teleterminaludstyr.
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Produktet er omfattet af
EU-direktiv 2002/96/EU,
inklusive ændringer,
vedrørende affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE).
Produktet og dets tilbehør skal
genbruges i henhold til
nationale bestemmelser.

Jævnstrøm.

Stik til batterioplader.

Kun til indendørs brug.

Klasse II-udstyr.

Ekstra indgang.

Mikro-USB-udgang.PIN 5 - PIN 1 +
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Introduktion1.
Tak, fordi du har valgt Comfort Duett™ fra Comfort Audio!

Dette produkt er resultatet af vores konstante stræben efter at
forbedre livet for mennesker i hele verden, som har nedsat
hørelse.

Læs disse instruktioner, før du tager det nye produkt i brug for
første gang, så du får mest mulig glæde ud af det. Læs især
afsnittet Vigtige sikkerhedsinstruktioner på side 3 grundigt.

Enheden
Comfort Duett er en lille og brugervenlig lydenhed med flere
nyttige funktioner:

• Mikrofon til forstærkning af samtaler.
• Indbygget telespole til at kunne lytte til teleslynger.
• Ekstra stik til tilslutning til tv, telefon, radio eller andre

lydkilder.

Produktet drives af to AAA-batterier. Det leveres med en
ladestation, der også fungerer som praktisk holder, så du kan
tilslutte eksterne lydkilder.
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Produktoversigt
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1. Tænd/sluk-knap 
2. Mikrofon
3. knap til valg af T-tilstand 
4. Udgang til hovedtelefon og halsslynge
5. Stik til opladning
6. Lydstyrkeknapper
7. Clips
8. Batterier (R03)
9. Indstillingsknap
10. Knaplås
11. Batteridæksel
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Indikatorer

2

1

3

4

5

6

7

1. Indikator for T-tilstand
2. Funktionsindikator
3. Knaplåsindikator
4. Lydstyrkeindikator
5. Indikator for maks. lydstyrke
6. Balanceindikator
7. Toneindikator

Ladestation

1 2

1. Stik til opladning
2. Ekstra indgang

Medfølgende tilbehør
Kassens indhold kan variere afhængigt af, hvilket kit du har købt
(med halsslynge eller hovedtelefoner og øretelefoner).
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Ladestation

Strømforsyning

Hovedtelefoner

Øretelefoner

Halsslynge med adapter
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Sådan kommer du i gang2.
I dette afsnit lærer du, hvordan du udfører de nødvendige
grundlæggende trin for at komme i gang.

Opladning
Opladning kan foretages når som helst. Hvis du gør det til en
vane at oplade enheden, når du ikke bruger den, er den altid
klar til brug, når du skal bruge den.

1. Isæt batterierne.
1.

2.

Giv agt:  Sørg for at vende batterierne korrekt. Ellers kan
enheden blive beskadiget.
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2. Sæt den medfølgende strømforsyning i opladningsindgangen.

Giv agt:  Brug kun strømforsyningen fra Comfort Audio
AB.Andre strømforsyninger kan beskadige din enhed.
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3. Sæt strømforsyningen i stikkontakten på væggen.

Funktionsindikatoren bliver orange for at angive, at opladning
er i gang.

!

Bemærk:  Enheden kan blive varm under opladning, hvilket
er helt normalt. Enheden er udstyret med overopladnings-
og temperaturovervågning for at beskytte batterierne.

Opladningen er færdig, når funktionsindikatoren bliver grøn.
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Opstart
Tryk på , indtil funktionsindikatoren lyser grønt.

Funktionsindikatoren fortsætter med at blinke hvert tredje
sekund, så længe der er tændt for enheden.

Brug af hovedtelefonerne
Hvis du vil bruge hovedtelefoner eller øretelefoner, skal de
tilsluttes enheden.

Slut hovedtelefonerne til hovedtelefonudgangen.

!

Advarsel:  Start med at lytte ved lav lydstyrke.For høj
lydstyrke kan medføre skade på din hørelse.
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Brug af halsslyngen
Hvis du skal bruge produktet med høreapparat eller
høreimplantat i indstillingen T eller M/T, skal du tilslutte
halsslyngen og bære den rundt om halsen.
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1. Slut halsslyngens adapter til enheden.
a) Før clipsen gennem gummisløjfen.

a) Tilslut det korte forbindelseskabel mellem adapteren
og halsslyngeudgangen.
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2. Slut den ene ende af halsslyngen til stikkene oven på
adapteren.

3. Anbring halsslyngen rundt om halsen.
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4. Tilslut den anden ende af halsslyngen.

!

Vigtigt:  Kontroller at halsslyngen er korrekt sat i. Hvis den
ikke tilsluttes korrekt, kan det medføre, at du taber
enheden, eller at tilsluttet udstyr bliver beskadiget.

5. Indstil høreapparatet eller høreimplantatet til indstillingen
T eller M/T.

Du bør nu kunne høre lyden i dit høreapparat.
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Brug3.
Produktet er yderst fleksibelt og er velegnet til forskellige
situationer, hvor god taleforståelse er vigtigt.

Brug som samtaleforstærker
Sommetider kan baggrundsstøj som f.eks. susen, telefonsignaler
og skrabelyde fra stole gøre det svært at høre, hvad dine venner
og familien siger. Produktet kan bruges som samtaleforstærker
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til at forstærke stemmerne for de personer, der befinder sig
inden for tæt rækkevidde.

1. Sørg for, at halsslyngen er tilsluttet og anbragt rundt om
halsen, eller at hovedtelefonerne er tilsluttet.

2. Valgfri: Hvis du bruger halsslynge, skal høreapparatet
indstilles til positionen T eller M/T.

3. Juster lydstyrken vha. , indtil du finder en egnet lydstyrke.

Brug sammen med en teleslynge
Comfort Duett kan bruges til at lytte til en teleslynge. Mange
offentlige steder er udstyret med teleslynger. Dette er normalt
angivet med et skilt med en ordlyd tilsvarende dette: "Vi har
teleslynge installeret".

1. Slut hovedtelefonerne til enheden.
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2. Aktiver T-indstillingen ved at trykke på .
Indikatoren for T-tilstand lyser.

3. Juster lydstyrken vha. , indtil du finder en egnet lydstyrke.

Tips:  Du opnår den bedste modtagelse ved at fastgøre
Comfort Duett i lodret position på tøjet ved hjælp af clipsen,
når T-stilling anvendes.

Eksterne lydkilder
De fleste produkter med linjeudgang, f.eks. fjernsyn og
stereoudstyr, kan tilsluttes ladestationen. Der fås
tilslutningskabler som tilbehør. Se Ekstraudstyr på side 32.

23Comfort Duett





Avancerede funktioner4.
Comfort Duett har en række indstillinger, der gør det muligt at
skræddersy enheden til dit behov. Der er adgang til
indstillingerne via indstillingsknappen i batterirummet. Du kan
skifte mellem indstillingerne ved at trykke på indstillingsknappen
med en lille genstand, f.eks. spidsen af en kuglepen.

Der er tre forskellige lydindstillinger:

• Maks. lydstyrke
• Balance
• Tone

Symbolet for den valgte indstilling vises på enhedens
forside.Indstillingerne justeres vha .
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Enheden vender automatisk tilbage til normal tilstand efter 30
sekunder uden aktivitet. Du kan også trykke på
indstillingsknappen og gå tilbage til normal tilstand for at afslutte
indstillingerne.

Indstilling af et maks.
lydstyrkeniveau

Hvis du vil undgå, at lydstyrken ved et uheld skrues for højt op,
kan du vælge mellem tre forstærkningsniveauer.

1. Tryk på indstillingsknappen én gang.
Indikatoren for maks. lydstyrke lyser.
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2. Brug  til at vælge mellem de tre forskellige niveauer.
3. Du kan afslutte de avancerede indstillinger ved at trykke på

indstillingsknappen gentagne gange, indtil du vender tilbage
til normal tilstand. Indstillingsindikatorerne på forsiden
slukkes.

Justering af balancen
Du kan justere balancen mellem højre og venstre hovedtelefon
for at kompensere for forskelle i hørelsen.

1. Tryk på indstillingsknappen to gange.
Balanceindikatoren lyser.

2. Brug  til at justere balancen.
3. Du kan afslutte de avancerede indstillinger ved at trykke på

indstillingsknappen gentagne gange, indtil du vender tilbage
til normal tilstand. Indstillingsindikatorerne på forsiden
slukkes.

Justering af tonen
Afhængigt af graden og typen af dit høretab kan det være at
foretrække at bruge en anden lydprofil end standardindstillingen.
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Du kan vælge mellem tre toneforudindstillinger, der lægger
vægt på forskellige dele af lyden.

1. Basforstærkning
2. Normal
3. Diskantforstærkning

1. Tryk på indstillingsknappen tre gange.
Toneindikatoren lyser.

2. Brug  til at vælge mellem de tre forskellige
forudindstillinger.

3. Du kan afslutte de avancerede indstillinger ved at trykke på
indstillingsknappen gentagne gange, indtil du vender tilbage
til normal tilstand. Indstillingsindikatorerne på forsiden
slukkes.

Låsning af knapperne
Hvis du ønsker at undgå, at der trykkes på knapper ved et uheld,
er det muligt at låse alle funktioner på ved at aktivere knaplåsen.
(Du kan altid bruge tænd/sluk-knappen, uanset om knaplås er
aktiveret eller ej.)

1. Fjern batteridækslet.
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2. Brug en lille genstand som f.eks. spidsen af en kuglepen til
at skubbe knaplåsen opad til aktiveret position.

Det orange knaplåssymbol lyser.
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Produktoplysninger5.

Funktionsindikator
Funktionsindikatoren viser oplysninger om enhedens aktuelle
status.

IndikationStatus

Gentagne grønne blinkAktiv

Gentagne orange blinkLavt batteri

Konstant orange lysOpladning i gang

Konstant grønt lysOpladning færdig

Skiftevist orange og grønne
blink

Defekt batteri eller forkert
batteritype
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Ekstraudstyr
Tv-kit

Telefonkit

Taske

Halssnor

Hovedtelefoner
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Øretelefoner

Halsslynge med adapter

Vedligeholdelse af batterierne
Produktet leveres med to genopladelige AAA NiMH-batterier,
som oplades, når enheden sættes i ladestationen. NiMH-batterier
har ikke såkaldte hukommelseseffekter og kræver ikke
regelmæssig afladning for at bevare ydeevnen.

Batteriernes kapacitet reduceres med tiden. Dette er normalt
for alle genopladelige batterier. Batteriernes levetid afhænger
af brugsmønsteret.

Der kan også bruges almindelige alkaliske batterier, men de
kan ikke genoplades.

Tekniske specifikationer
94x35x17 mmStørrelse

57 gVægt

Op til 20 timer. Afhænger af
brugsforholdene. Målt med
fabriksindstillinger.

Driftstid

Ca. 3 timer.Opladningstid
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Rundstrålende.Mikrofon

59 dB @ 1.6 kHz.Maks. forstærkning

3,5 mm-stik til mikrofon-/linjeindgang,
hovedtelefoner eller halsslynge.
Mikro-USB til opladning.

Tilslutninger

Comfort Duett34



Fejlfinding6.
Se følgende vejledning, hvis du har problemer med udstyret.
Kontakt købsstedet, hvis du stadig har spørgsmål.

LøsningÅrsagSymptom

• Oplad batterierne.
• Tryk på  i mindst 1

sekund.

• Batteriet er afladet.
•  slippes for hurtigt.

• Enheden starter ikke.

• Reducer afstanden
mellem mikrofonen og
den person, der taler.

• Der er for lang afstand
mellem mikrofonen og
den person, der taler.

• Dårlig taleforståelse.

• Kontroller, at
opladeren er sluttet
korrekt til
stikkontakten og
ladestationen.

• Sørg for, at enheden
sidder ordentligt i
ladestationen.

• Udskift batterierne
med identiske
batterier. Brug kun
genopladelige
NiMH-batterier.

• Opladeren er ikke
tilsluttet ordentligt.

• Enheden sidder ikke
ordentligt i
ladestationen.

• Der er to forskellige
typer batterier i
enheden.

• Enheden oplader ikke.
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Service og garanti
Comfort Audio AB udsteder en begrænset garanti i to år fra
leveringsdatoen. Den omfatter alle former for defekter i
produktion og materialer. For tilbehør og batterier er
garantiperioden 90 dage fra leveringsdatoen. Der kan gælde
lokale bestemmelser. Defekter, som skyldes skødesløs
håndtering eller indgreb i produktet eller dets tilbehør er ikke
omfattet af garantien.

Kontakt købsstedet, hvis der er brug for service af produktet.
Du er altid velkommen til at kontakte Comfort Audio, hvis du har
spørgsmål.
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Kontaktoplysninger
Hovedkontor

SVERIGE
Comfort Audio AB

Box 154

SE-301 05 Halmstad

Telefon +46 35 260 16 00

info@comfortaudio.com

www.comfortaudio.com

Datterselskaber

NORGEDANMARK
Comfort Audio ASComfort Audio ApS

Postboks 304Benediktevej 5, 1. sal

NO-3201 SandefjordDK-3480 Fredensborg

Telefon: +47 959 87 910Telefon: +45 33 78 03 02

info@comfortaudio.noinfo@comfortaudio.dk

www.comfortaudio.nowww.comfortaudio.dk
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BENELUXTYSKLAND

Comfort Audio BVComfort Audio GmbH

Nieuwe Steen 20Curiestraβe 2

NL-1625 HV HoornDE-70563 Stuttgart

Telefon: +31 229-87 01 10Telefon: +49 711 67 400 224

info@comfortaudio.nlinfo@comfortaudio.de

www.comfortaudio.nlwww.comfortaudio.de

USA
Comfort Audio Inc.

411 E. Business Center Drive

Suite 109

Mount Prospect, IL 60056, USA

Telefon: +1 888 421-0843

usa@comfortaudio.com

www.comfortaudio.us
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Oplysninger om varemærker og
ophavsret

Comfort Audio™ er et varemærke tilhørende Comfort Audio AB.

Comfort Duett™ er et varemærke tilhørende Comfort Audio AB.
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Comfort Audio AB
Box 154
SE-301 05 Halmstad, Sweden
Phone: +46 35 260 16 00
info@comfortaudio.com
www.comfortaudio.com
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