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חשובות בטיחות הוראות
אלו.1. הוראות קרא
אלו.2. הוראות שמור
האזהרות.3. לכל הישמע
ההוראות.4. כל אחר עקוב
מים.5. בקרבת זה במכשיר תשתמש אל
בלבד.6. יבשה מטלית באמצעות נקה
תנורים, או7. או רדיאטורים כגון חום מקורות בקרבת להשתמש אין

חום. מגברים) הפולטים כלשהם (כולל אחרים מכשירים
מקוטב8. מוארק. לתקע או מקוטב תקע של הבטיחות בפעולת לפגוע אין

יש מוארק מהשני. לתקע יותר רחב אחד כאשר שטוחים פינים שני יש
מסופקים השלישי הפין או הרחב להארקה. הפין שלישי פין ועוד פינים שני
שברשותך, לשקע מתאים אינו המסופק התקע שלך. אם הבטיחות למען
שימוש בעת המיושן. (רק השקע להחלפת מוסמך חשמלאי עם קשר צור

מקוטב) בתקע
לשקע9. החיבור בקרבת במיוחד צביטה או דריכה מפני המתח כבל על הגן

מהמכשיר. הכבל יציאת ובנקודת
.10.Comfort Audio AB ידי על המאושרים באביזרים/עזרים רק השתמש
בשימושלפרקי11. אינו הוא כאשר או ברקים סופות במהלך אתהמכשיר נתק

ארוכים. זמן
נדרש12. מוסמכים. שירות שירות לאנשי השירות בקשות כל את הפנה

המתח, אספקת לכבל נזק למשל כמו כלשהי בדרך ניזוק המכשיר כאשר
נחשף לתוכו, המכשיר חפצים נפילת או המכשיר על נוזלים של נזילה

תקין. באופן פועל שאינו או נפל שהוא או ללחות או לגשם
.13db132 עד גבוה קול מייצר זה מוצר זהירות!
נמוכה.14. קול בעוצמת להאזין התחל
לשמיעה.15. חמור נזק לגרום עלולה מדי גבוהה קול עוצמת
המוצר.16. את לפרק אין
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לאנשי17. במוצר הטיפול את להפנות מנזק, יש כתוצאה נפתח והמוצר היה
בלבד. מוסמכים שירות

בזהירות.18. בו לטפל ויש רגיש אלקטרוני ציוד מכיל המוצר

תיקים,19. כגון מאווררים שאינם סגורים במקומות המוצר את לטעון אין
אחרות. אחסון קופסאות או מזוודות

.20Comfort Audio ידי על המאושרים כוח ובספקי בסוללות רק השתמש
.AB

וכד'.21. שמש, אש אור כגון קיצוני לחום והסוללות המוצר את לחשוף אין

להיתפסות, למשל22. סכנה קיימת אם צוואר להשתמשבמתלה אין אזהרה!
אחרים. חפצים על או במכונה

במשך23. שימוש בו נעשה לא אם למטען מחובר המוצר את להשאיר אין
ארוך. זמן פרק
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המוצר סמלי

CD0550
5V
S/N: SN00000000

400mA

CD0550
5V
S/N: SN00922439

400mA

התקנה בדרישות עומד המוצר
EEC/93/42, כולל האירופית

רפואיים. להתקנים בנוגע התוספות
של היסוד בדרישות עומד המוצר

האירופיתEC/1999/5, כולל התקנה
לרדיו קצה לציוד בנוגע התוספות

וטלקומוניקציה.

התקנה ידי על מכוסה המוצר
EC/2002/96, כולל האירופית

אלקטרונית לפסולת בנוגע התוספות
את אלקטרוני (WEEE). מחזר וציוד

בהתאם שלו ואביזרים המוצר
שלך. הארץ של לתקנות
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ישיר. זרם

סוללות. למטען מחבר

בלבד. מבנים בתוך שימוש

.II דרגה ציוד

.aux כניסת

.USB מיקרו יציאה PIN 5 - PIN 1 +
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מבוא .1
!Comfort Audio-מ ™Duett Comfort את שבחרת תודה

אנשים של החיים את לשפר המתמדת שאיפתנו של התוצאה הוא זה מוצר
העולם. בכל שמיעה אובדן בעלי

לפני האלה ההוראות את שלך, קרא החדש מהמוצר המרב את להפיק כדי
בטיחות הוראות לסעיף במיוחד לב הראשונה. שים בפעם בו שתשתמש

.3 חשובותבעמוד

שלך ההתקן
תכונות מספר בעל למשתמש וידידותי קטן מאזין הוא Duett Comfort

שימושיות:

שיחות.• להגברת מיקרופון
ל-לופ.• להאזנה מובנה telecoil
אחרים.• קול מקורות או לטלוויזיה, טלפון, רדיו לחיבור aux חיבור

טעינה מעמד עם מגיע AAA. הוא סוללות שתי באמצעות מופעל המוצר
חיצוניים. קול למקורות להתחבר לך ומאפשר נוח כמחזיק שמשמש
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מוצר סקירת

11

7

9

10

4

3 2

1

6

5

8

הפעלה1. לחצן

מיקרופון2.

.3T מצב לחצן

צוואר4. ומתלה לאוזניות יציאה

טעינה5. שקע

קול6. עוצמת לחצני

תפס7.

.8(AAA) סוללות

הגדרות9. לחצן
מקשים10. נעילת מתג
סוללות11. מכסה
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חיוויים

2

1

3

4

5

6

7

.1T מצב חיווי

פונקציות2. חיווי

מקשים3. נעילת חיווי

קול4. עוצמת חיווי

מרבית5. קול עוצמת חיווי

בלאנס6. חיווי

צליל7. חיווי

טעינה מעמד

1 2

מטען1. כניסת

.2aux כניסת

כלולים אביזרים
מתלה שרכשת (עם לערכה בהתאם להשתנות עשויה שלך האריזה תכולת

אוזניות). או צוואר
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טעינה מעמד

מטען

אוזניות

אוזניות

מתאם עם צוואר מתלה
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ראשונים צעדים .2
מנת על הנחוצים הבסיסיים השלבים את לבצע כיצד אותך ילמד זה סעיף

השימוש. את להתחיל

טעינה
פעם בכל היחידה את לטעון מנהג לך תעשה עת. אם בכל טעינה לבצע ניתן

לה. כשתזדקק לשימוש מוכנה תהיה תמיד בה, היחידה משתמש שאינך

הסוללות.1. את הכנס
1.

2.

נזק לגרום עלולה מהקוטביות לקוטביות. התעלמות לב שים אזהרה: 
להתקן.
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המטען.2. לכניסת שסופק המטען את הכנס

Comfort Audio ידי על שסופק במטען רק השתמש אזהרה: 
שלך. להתקן נזק לגרום עלול אחר מטען בסוג AB.שימוש
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חשמל.3. לשקע המטען את חבר

טעינה. לציין כדי לכתום יהפוך הפונקציה חיוויי

!

תופעה הטעינה, זוהי בזמן מעט להתחמם עשויה היחידה לב:  שים
על להגן כדי וטמפרטורה יתר טעינת ניטור עם מגיעה רגילה. היחידה

הסוללות.

לירוק. הופך הפונקציה חיווי כאשר מסתיימת הטעינה
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הפעלה
בירוק. יואר הפונקציה שמחוון עד על לחץ

מופעלת. שהיחידה בזמן שניות שלוש כל להבהב ימשיך הפונקציה חיווי

באוזניות שימוש
ליחידה. מחוברות להיות באוזניות, עליהן להשתמש עומד אתה אם

האוזניות.1. ליציאת האוזניות את חבר

רמהמתאימה.2. תמצא אשר עד שימושב- ידי על עוצמתהקול את כוונן

!

גבוהה קול נמוכה. עוצמת קול בעוצמת להאזין תמיד התחל אזהרה: 
לשמיעה. חמור נזק לגרום עלולה מדי
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צוואר במתלה שימוש
שמיעה שתל או שמיעה מכשיר עם שלך במוצר להשתמש עומד אתה אם

לצווארך. מסביב אותו ולשים הצוואר מתלה את לחבר M/T, עליך או T במצב

שלך.1. להתקן הצוואר מתלה מתאם את חבר
(a.הגומי לולאת דרך התפס את השחל

(b.הצוואר מתלה של ליציאה המתאם בין הקצר החיבור כבל את חבר
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המתאם.2. שבראש לשקעים הצוואר מתלה של אחד צד חבר

צווארך.3. מאחורי הצוואר מתלה את שים
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הצוואר.4. מתלה של השני הצד את חבר

!

עלולה תקינה לא כהלכה. הכנסה מוכנס הצוואר שמתלה ודא חשוב: 
לחיבורים. נזק לגרום או ההתקן את להפיל לך לגרום

.5.M/T או T למצב שלך השמיעה שתל או השמיעה מכשיר את העבר

שלך. השמיעה מכשיר דרך הצליל את לשמוע עליך
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שימוש .3
טובה הבנה שבהם מצבים למספר היטב ומותאם ביותר גמיש שלך המוצר

חשובה. דיבור של

שיחה כמגבר שימוש
על מקשים כיסאות וגרירת טלפון מלמול, אותות כגון רקע רעש לפעמים

לשמש יכול שלך אומרים. המוצר שלך והמשפחה שהחברים מה של שמיעה
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בטווח הנמצאים האנשים של הקולות את להגביר מנת על שיחה כמגבר
הקרוב.

שחיברת1. או לצווארך מסביב אותה ושמת הצוואר שחיברתאתמתלה ודא
האוזניות. את

למצב2. השמיעהשלך אתמכשיר צוואר, העבר אםאתהמשתמשבמתלה
.M/T או T

רמהמתאימה.3. תמצא אשר עד שימושב- ידי על עוצמתהקול את כוונן

לופ עם שימוש
רבים ציבוריים ל-לופ. מקומות להאזין כדי לשימוש ניתן Duett Comfort

זה בנוסח 'במקום שלט באמצעות כלל בדרך מסומן זה ב-לופ. דבר מצוידים
לופ'. מערכת מותקנת

ליחידה.1. האוזניות את חבר

.2. על לחיצה ידי על T-mode מצב את הפעל
יידלק. T מצב של החיווי

Comfort Duett 22



רמהמתאימה.3. תמצא אשר עד שימושב- ידי על עוצמתהקול את כוונן

ההתקן את לחבר כדי בתפס ביותר, השתמש הטובה לקליטה עצה: 
.T במצב שימוש כשנעשה אנכי במצב שהוא לבוש, ודא לפריט

חיצוניים קול מקורות
לחיבור סטריאו, ניתנים וציוד טלוויזיות קווי, כגון פלט בעלי המוצרים רוב

אופציונלייםבעמוד אביזרים כאביזר; ראה זמינים חיבור הטעינה. כבלי למעמד
.32
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מתקדמות תכונות .4
היחידה את להתאים לך שמאפשרות הגדרות מספר כולל Duett Comfort
ההגדרות לחצן באמצעות להגדרות להגיע שלך. ניתן הספציפיים לצרכים
הלחצן על לחיצה ידי על מתבצע ההגדרות בין הסוללות. המעבר שבתא

עט. של קצה קטן, כגון חפץ באמצעות

קול: הגדרות של שונים סוגים שלושה ישנם

מרבית• קול עוצמת
באלנס•
צליל•

מתבצע ההגדרות היחידה. כוונון בחזית מוצג שנבחרה ההגדרה עבור הסמל
. באמצעות
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פעילות. חוסר של שניות 30 אחרי אוטומטי באופן הרגיל למצב תחזור היחידה

לצאתמההגדרות. כדי הרגיל למצב והתקדם ההגדרות לחצן על לחלופין; לחץ

מרבית קול עוצמת הגדרת
לבחור מדי, ניתן גבוהה לרמה הקול עוצמת של בשוגג מהגברה למנוע כדי

הגברה. רמות שלוש מבין

אחת.1. פעם ההגדרות לחצן על לחץ
יידלק. המרבית הקול עוצמת של החיווי

ההרמות.2. שלושת בין לבחור כדי ב- השתמש

ושוב3. שוב ההגדרות לחצן על המתקדמות, לחץ מההגדרות לצאת כדי
ייכבו. בחזית ההגדרות הרגיל. חיוויי למצב שתגיע עד
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הבלאנס כוונון
על לפצות מנת על והשמאלית הימנית האוזנייה בין הבלאנס את לכוונן ניתן

האוזניים. בין בשמיעה הבדלים

ההגדרות.1. לחצן על פעמיים לחץ
יידלק. הבאלנס של החיווי

הבאלנס.2. את לכוונן כדי ב- השתמש

ושוב3. שוב ההגדרות לחצן על המתקדמות, לחץ מההגדרות לצאת כדי
ייכבו. בחזית ההגדרות הרגיל. חיוויי למצב שתגיע עד

הצליל כוונן
שונה קול אופי שתעדיף ייתכן ורמתו שלך השמיעה אובדן לסוג בהתאם
מראש מוגדרים צלילים שלושה בין לבחור המחדל. ניתן ברירת מהגדרת

הקול. של אחרים חלקים המדגישים

נמוכים1. צלילים הדגשת

רגיל2.

גבוהים3. צלילים הדגשת
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פעמים.1. שלוש ההגדרות לחצן על לחץ
יידלק. הצליל של החיווי

מראש.2. שהוגדרו האפשרויות שלושת בין לבחור כדי ב- השתמש

ושוב3. שוב ההגדרות לחצן על המתקדמות, לחץ מההגדרות לצאת כדי
ייכבו. בחזית ההגדרות הרגיל. חיוויי למצב שתגיע עד

הלחצנים נעילת
כל את לנעול בשוגג, ניתן הלחצנים על מלחיצה להימנע רוצה אתה אם

בלחצן להשתמש ניתן המקשים. (תמיד נעילת של הפעלה ידי על הפונקציות
המקשים) לנעילת קשר ללא ההפעלה

הסוללה.1. מכסה את הסר
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נעילת2. מתג את להעביר עט, כדי של קצה קטן, כגון בחפץ השתמש
מופעל. למצב למעלה המקשים

יואר. המקשים נעילת של הכתום הסמל
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המוצר על מידע .5

פונקציות חיווי
היחידה. של הנוכחי הסטטוס על מידע לך ייתן הפונקציה חיווי

מחוון סטטוס

חוזרים ירוקים הבהובים פעיל

חוזרים כתומים הבהוב חלשה סוללה

קבוע כתום אור טעינה מתבצעת

קבוע ירוק אור הסתיימה הטעינה

לסירוגין וירוק בכתום הבהובים שגוי סוללה סוג או פגומה סוללה
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אופציונליים אביזרים
טלוויזיה ערכת

Tele-ערכת

תיק

צוואר מתלה

אוזניות
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אוזניות

מתאם עם צוואר מתלה

סוללות תחזוקת
AAAהנטענות NiMHבגודל מסוג נטענות סוללות בשתי מצויד מגיע זה מוצר
סובלות לא NiMH מסוג הטעינה. סוללות למעמד מוכנסת היחידה כאשר

לשמור כדי שגרתי באופן אותן לפרוק צורך ואין הזיכרון אפקט שמכונה ממה
שלהן. הביצועים על

נטענות. אורך בסוללות רגילה תופעה הזמן. זו לאורך הסוללותתדעך קיבולת
השימוש. בדפוסי תלוי הסוללה חיי

מחדש. אותן לטעון ניתן לא רגילות, אבל אלקליין בסוללות גם להשתמש ניתן

טכניים מפרטים
מ"מ x35x1794 ממדים

g 57 משקל

כיווני. רב מיקרופון

.�59 dB @ 1.6 kHz מרבי שבח

או Mic/Line in, אוזניות עבור מ"מ 3.5 שקע
לטעינה. USB צוואר. מיקרו מתלה

חיבורים
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בעיות פתרון .6
שאלות, לך יש עדיין הבא. אם במדריך הציוד, היוועץ עם בעיות לך יש אם

הרכישה. נקודת עם קשר צור

פתרון גורם תופעה

הסוללות.• את טען
שנייה• למשך על לחץ

לפחות. אחת

התרוקנה.• הסוללה
מדי.• מוקדם משוחרר

פועל.• אינו ההתקן

בין• המרחק את צמצם
לדובר. המיקרופון

המיקרופון• בין המרחק
מדי. גדול והדובר

ברור.• לא דיבור

היטב• מוכנס שהמטען בדוק
הטעינה. ולמעמד לשקע

ממוקמת• שהיחידה ודא
הטעינה. במעמד היטב

בזוג• הסוללות את החלף
בסוללות רק זהה. השתמש

.NiMH מסוג נטענות

כהלכה.• מוכנס לא המטען
טוב• יושב לא ההתקן

הטעינה. במעמד
סוללות• סוגי שני ישנם

ביחידה.

נטען.• לא ההתקן
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ואחריות שירות
ממועד שנתיים למשך מוגבלת אחריות מעניקה Comfort Audio AB

אביזרים ובחומרים. עבור בייצור הפגמים כל את מכסה זו האספקה. אחריות
שקיימים ייתכן האספקה. מתאריך יום 90 היא האחריות תקופת וסוללות

או אחריות חסר מטיפול הנובעים מקומיים. פגמים תקנות או הסכמים
מכוסיםבמסגרתהאחריות. אינם שלו באביזרים או פנימיתבמוצר מהתערבות

המכירה. צוות נקודת עם קשר שלך, צור ההתקן עבור לשירות זקוק אתה אם
שאלות. על לענות וישמח תמיד זמין Comfort Audio
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קשר ליצירת פרטים
הראשי המשרד

שוודיה
Comfort Audio AB

Box 154

SE-301 05 Halmstad

�+46 35 260 16 00 טלפון

info@comfortaudio.com

www.comfortaudio.com

בת חברות

נורווגיה דנמרק
Comfort Audio AS Comfort Audio ApS

Postboks 304 Benediktevej 5, 1.sal

NO-3201 Sandefjord DK-3480 Fredensborg

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

info@comfortaudio.no info@comfortaudio.dk

www.comfortaudio.no www.comfortaudio.dk
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בנלוקס גרמניה

Comfort Audio BV Comfort Audio GmbH

Nieuwe Steen 20 Curiestraβe 2

NL-1625 HV Hoorn DE-70563 Stuttgart

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

info@comfortaudio.nl info@comfortaudio.de

www.comfortaudio.nl www.comfortaudio.de

ארה"ב
.Comfort Audio Inc

E. Business Center Drive 411

Suite 109

Mount Prospect, IL 60056, USA

0843-421 888 טלפון: +1

usa@comfortaudio.com

www.comfortaudio.us
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וזכויות סימניםמסחריים הודעותלגבי
יוצרים

.Comfort Audio AB של מסחרי סימן הוא ™Comfort Audio

.Comfort Audio AB של מסחרי סימן הוא ™Comfort Duett
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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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