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Tärkeitä turvallisuusohjeita
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
7. Älä käytä laitetta lämmönlähteiden lähettyvillä (esim.

lämpöpatteri, lämmityslaite, liesi tai vahvistin).
8. Älä vahingoita vaihtovirtapistokkeen tai maadoitetun

pistokkeen turvamekanismeja. Vaihtovirtapistokkeessa on
kaksi liitintä, joista toinen on leveämpi kuin toinen.
Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi liitintä sekä
maadoitusliitin. Leveä liitin ja maadoitusliitin ovat
turvallisuusominaisuuksia. Jos pistoke ei sovi pistorasiaasi,
ota yhteyttä sähköasentajaan, joka voi asentaa sinulle sopivan
pistorasian. (Vain, mikäli käytössä on vaihtovirtapistoke.)

9. Estä virtajohdon vahingoittuminen, joka voi aiheutua päälle
astumisesta tai pinteestä erityisesti kohdassa, jossa
virtajohto tulee ulos laitteesta.

10. Käytä vain Comfort Audio AB:n määrittämiä lisävarusteita
ja -laitteita.

11. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosen aikaan sekä
silloin, kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.

12. Laitteen huolto tulee antaa aina valtuutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Laite täytyy huoltaa, jos se on
vahingoittunut, jos laitteen virtajohto tai pistoke on
vahingoittunut, jos laitteen päälle on kaatunut nestettä, jos
laitteen sisään on pudonnut esineitä, jos laite on ollut
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sateessa tai kosteassa ilmassa, jos laite ei toimi kunnolla
tai jos laite on pudotettu.

13. Aloita kuuntelu matalalla äänenvoimakkuudella.
14. Liian kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa

vakavasti.
15. Älä pura laitetta.
16. Jos laite rikkoutuu, sen korjaus on annettava valtuutetun

huoltohenkilöstön tehtäväksi.
17. Laite sisältää herkkiä elektronisia osia, ja sitä tulee käsitellä

varovasti.
18. Älä lataa laitetta suljetuissa tai umpinaisissa tiloissa kuten

käsilaukuissa, laukuissa tai muissa säilytysvälineissä.
19. Käytä vain Comfort Audio AB:n määrittämiä akkuja ja

virtalähteitä.
20. Tuote ja sen paristot on suojattava korkeilta lämpötiloilta,

esim. suoralta auringonvalolta, tulelta jne.
21. VAROITUS! Kaulasilmukkaa ei saa käyttää, mikäli se voi

tarttua esimerkiksi muihin laitteisiin tai esteisiin.
22. Älä jätä laitetta latauslaitteeseen silloin, kun et aio käyttää

sitä pitkään aikaan.
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tuotteen merkinnät

CD0550
5V
S/N: SN00000000

400mA

CD0550
5V
S/N: SN00922439

400mA

Tuote vastaa lääkinnällisistä
laitteista annettua
EY-direktiiviä 93/42/ETY
liitteineen. Tuote vastaa
sovellettavin osin radio- ja
telepäätelaitteista annettua
EY-direktiiviä 1999/5/EY
liitteineen.
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Tuote vastaa sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta
(WEEE) annettua EY-direktiiviä
2002/96/EY liitteineen. Tuote
ja sen lisätarvikkeet tulee
kierrättää paikallisten
määräysten mukaisesti.

Tasavirta.

Paristolaturin liitäntä.

Vain sisäkäyttöön.

Luokan II laite.

Aux sis.

USB-mikroliitäntä.PIN 5 - PIN 1 +
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Johdanto1.
Kiitos Comfort Audion Comfort Duett™ -laitteen valinnasta!

Teemme jatkuvaa kehitystyötä helpottaaksemme
kuulo-ongelmaisten ihmisten elämää eri puolilla maailmaa, ja
tämä laite on tulosta siitä työstä.

Saat eniten hyötyä uudesta laitteestasi, kun luet nämä ohjeet
ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. Erityisesti kappale Tärkeitä
turvallisuusohjeita on hyvin tärkeä.

Laitteesi
Comfort Duett on pienikokoinen ja helppokäyttöinen
äänenvahvistin, joka tarjoaa monia käytännöllisiä ominaisuuksia:

• Mikrofoni, joka vahvistaa äänenvoimakkuutta keskusteluiden
aikana.

• Sisäänrakennettu induktiosilmukka telesilmukoiden käyttöä
varten.

• Aux-liitäntä ulkoisia äänilähteitä, kuten TV:tä, radiota ym.
varten.

Laite toimii kahdella AAA-paristolla. Sen mukana toimitetaan
latausteline, joka toimii myös ulkoisten äänilähteiden
liitäntäkeskuksena.
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Tuotteen yleiskuvaus
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1. Virtapainike 
2. Mikrofoni
3. T-toimintatilapainike 
4. Kuuloke- ja kaulasilmukkaliitäntä
5. Latausliitäntä
6. Äänenvoimakkuuden säätimet
7. Klipsi
8. Paristot (AAA)
9. Asetuspainike
10. Näppäinlukkokytkin
11. Paristokotelon kansi
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Merkkivalot
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1. T-toimintatilan merkki
2. Toimintomerkkivalo
3. Näppäinlukon merkkivalo
4. Äänenvoimakkuuden merkkivalo
5. Maksimivoimakkuuden merkkivalo
6. Tasapainomerkkivalo
7. Äänenvärin merkkivalo

Latausteline

1 2

1. Latausliitäntä
2. Aux-liitäntä

Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö voi vaihdella ostetun sarjan mukaan
(kaulasilmukka- tai kuuloke-/nappikuulokesarja).
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Latausteline

Latauslaite

Kuulokkeet

Nappikuulokkeet

Kaulasilmukka ja sovitin
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Käyttöönotto2.
Tässä kappaleessa kerrotaan, kuinka laitteen käyttöönottoon
tarvittavat perustoimenpiteet suoritetaan.

Lataaminen
Laite voidaan ladata koska tahansa. Jos otat tavaksi ladata
yksikön aina silloin, kun et käytä sitä, se on valmiina käyttöön
aina tarvittaessa.

1. Asenna paristot.
1.

2.

Varo:  Huomioi liitännän napaisuus. Muutoin laite saattaa
vahingoittua.

13Comfort Duett



2. Liitä paketissa ollut latauslaite latausliitäntään.

Varo:  Käytä vain Comfort Audio AB:n toimittamaa
latauslaitetta. Muuntyyppisten latauslaitteiden käyttäminen
voi vahingoittaa laitettasi.

Comfort Duett14



3. Liitä latauslaite pistorasiaan.

Oranssi toimintomerkkivalo ilmoittaa, että lataus on
käynnissä.

!

Huomaa:  Yksikkö voi kuumentua latauksen aikana, mutta
se on täysin normaalia. Yksikössä on ylilataus- ja
ylikuumentumissuojaus, jotka estävät paristojen
vaurioitumisen.

Kun valo muuttuu vihreäksi, laite on täyteen ladattu.
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Käyttöönotto
Paina painiketta  kunnes vihreä toimintomerkkivalo syttyy.

Toimintomerkkivalo vilkkuu joka 3. sekunti aina, kun yksikkö
on päällä.

Kuulokkeiden käyttäminen
Jos haluat käyttää tavallisia kuulokkeita tai nappikuulokkeita,
ne on liitettävä yksikköön.
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Liitä kuulokkeet kuulokeliitäntään.

!

Varoitus:  Aloita kuuntelu aina matalalla
äänenvoimakkuudella. Liian kova äänenvoimakkuus voi
vahingoittaa kuuloa vakavasti.

Kaulasilmukan käyttäminen
Jos haluat käyttää laitetta kuulolaitteen tai prosessorin T- tai
M/T-toiminnon kanssa, Comfort Audio -laitteeseen on liitettävä
induktiosilmukka, joka ripustetaan kaulaan.

17Comfort Duett



1. Liitä kaulasilmukan sovitin laitteeseen.
a) Pujota klipsi kumisilmukan läpi.

a) Liitä lyhyt välikaapeli sovittimen ja kaulasilmukan
liitäntöjen välille.
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2. Liitä kaulasilmukan toinen pää sovittimen päällä olevaan
liitäntään.

3. Sijoita kaulasilmukka niskan taakse.
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4. Liitä toinen pää kaulasilmukkaan.

!

Tärkeää:  Varmista, että kaulasilmukka on liitetty
laitteeseen hyvin. Muutoin laite voi pudota tai liitännät voivat
vahingoittua.

5. Valitse kuulolaitteesta tai -istutteesta T- tai M/T-asento.

Nyt äänien tulee kuulua kuulolaitteen kautta.
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Käyttö3.
Hankkimasi laite on erittäin monipuolinen ja soveltuu
monentyyppisiin tilanteisiin, joissa on tärkeää kuulla puhe
selvästi.

Äänen vahvistaminen keskustelussa
Joskus taustaäänet, esimerkiksi äänten sorina, soivat puhelimet
tai vaikkapa tuolinjalkojen raapiminen lattiaa vasten, vaikeuttavat
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keskustelukumppanien puheen ymmärtämistä. Voit käyttää
uutta laitettasi vahvistamaan lähellä olevien henkilöiden puhetta.

1. Varmista, että kaulasilmukka on liitetty laitteeseen ja
sijaitsee niskasi takana, tai käytä kuulokkeita.

2. Jos käytät kaulasilmukkaa, vaihda kuulolaitteen toiminta T-
tai M/T-asentoon.

3. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi -painikkeella.

Käyttö induktiosilmukan kanssa
Comfort Duett -laitetta voidaan käyttää kuunteluun
induktiosilmukan kautta. Monissa julkisissa rakennuksissa on
nykyään induktiosilmukkajärjestelmä. Yleensä siitä ilmoitetaan
kilvellä, jossa lukee esimerkiksi "Rakennukseen on asennettu
silmukkajärjestelmä".

1. Liitä kuulokkeet yksikköön.
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2. Ota T-toimintatila käyttöön painamalla .
T-toimintatilan merkkivalo syttyy.

3. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi -painikkeella.

Vihje:  T-toimintatilassa laite toimii parhaiten, kun kiinnität
sen pystyasennossa klipsillä vaatteeseen.

Ulkoiset äänilähteet
Useimmat äänen ulosottoliitännällä varustetut laitteet voidaan
liittää latausyksikköön. Liitäntäkaapeleita on saatavana
lisätarvikkeena, ks. Lisätarvikkeet.
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Laitteen säätäminen4.
Comfort Duett -yksikössä on useita asetuksia, joilla sen äänen
vahvistusta voidaan säätää käyttäjän omien tarpeiden mukaan.
Asetuksiin päästään asetuspainikkeella, joka sijaitsee
paristokotelossa. Voit selata asetuksia painamalla
asetuspainiketta kapean työkalun, esimerkiksi kynänkärjen
avulla.

Ääniasetuksia on kolme:

• Maksimivoimakkuus
• Tasapaino
• Äänenväri

Valitun asetuksen symboli näkyy yksikön etupuolella. Asetuksia
säädetään -painikkeella.
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Yksikkö palautuu normaalitilaan automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua viimeisestä painalluksesta. Voit palata normaalitilaan
myös asetuspainikkeen avulla.

Maksimivoimakkuuden asettaminen
Voit estää äänen säätämisen vahingossa liian kovaksi käytön
aikana valitsemalla laitteen kolmesta maksimiäänitasosta
sopivimman.

1. Paina asetuspainiketta yhden kerran.
Maksimiäänenvoimakkuuden merkkivalo syttyy.

2. Valitse jokin kolmesta tasovaihtoehdosta  -painikkeella.
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3. Poistu säätövalikosta painamalla asetuspainiketta, kunnes
laite on normaalitilassa. Laitteen etupuolella näkyvät
asetusmerkkivalot sammuvat.

Tasapainon säätäminen
Voit kompensoida oikean ja vasemman korvan välistä kuuloeroa
säätämällä äänenvoimakkuutta korvien välillä.

1. Paina asetuspainiketta kaksi kertaa.
Tasapainoasetuksen merkkivalo syttyy.

2. Säädä äänen tasapaino painikkeella  .
3. Poistu säätövalikosta painamalla asetuspainiketta, kunnes

laite on normaalitilassa. Laitteen etupuolella näkyvät
asetusmerkkivalot sammuvat.

Äänen värin säätäminen
Kuulo-ongelman tyypistä ja voimakkuudesta riippuen voit joutua
muuttamaan äänenvärin oletusasetusta. Valittavana on kolme
valmista määritystä, jotka korostavat äänen eri osa-alueita.

1. Bassokorostus
2. Normaali
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3. Diskanttikorostus

1. Paina asetuspainiketta kolme kertaa.
Äänenvärin merkkivalo syttyy.

2. Valitse jokin kolmesta asetusvaihtoehdosta  -painikkeella.
3. Poistu säätövalikosta painamalla asetuspainiketta, kunnes

laite on normaalitilassa. Laitteen etupuolella näkyvät
asetusmerkkivalot sammuvat.

Näppäinten lukitseminen
Painikkeiden tahaton käyttö voidaan estää käyttämällä
näppäinlukkoa, joka lukitsee laitteen kaikki toiminnot.
(Virtapainikkeen toiminta säilyy ennallaan näppäinlukosta
riippumatta.)

1. Ota paristokotelon kansi pois.
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2. Työnnä näppäinlukkokytkin On-asentoon kapean työkalun,
esim. kynänkärjen avulla.

Oranssi näppäinlukon merkki syttyy.
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Tietoa tuotteesta5.

Toimintomerkkivalo
Toimintomerkkivalo kertoo yksikön senhetkisen toimintatilan.

MerkkikoodiToimintatila

Jatkuvasti vilkkuva vihreä valoAktiivinen

Jatkuvasti vilkkuva oranssi
valo

Pariston varaus on alhainen

Kiinteästi palava oranssi valoLataus käynnissä

Kiinteästi palava vihreä valoLataus valmis

Vuorotellen vilkkuva oranssi
ja vihreä valo

Paristo on viallinen tai väärää
tyyppiä
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Lisätarvikkeet
TV-sarja

Tele-sarja

Säilytyslaukku

Kaulanauha

Kuulokkeet
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Nappikuulokkeet

Kaulasilmukka ja sovitin

Paristojen kunnossapito
Tuotteen mukana toimitetaan kaksi ladattavaa AAA NiMH
-paristoa, jotka latautuvat, kun yksikkö asetetaan
lataustelineeseen. NiMH-paristoissa ei esiinny niin kutsuttua
muisti-ilmiötä, ja tämän vuoksi niiden varausta ei tarvitse purkaa
välillä varaustehon ylläpitämiseksi.

Paristojen teho vähentyy kuitenkin ajan myötä. Se on kaikille
ladattaville paristoille tyypillinen ominaisuus. Paristojen käyttöikä
riippuu laitteen käyttötavasta.

Laitteessa voidaan käyttää myös alkaliparistoja, mutta niitä ei
voi ladata.

Tekniset tiedot
94x35x17 mmMitat

57 gPaino

Maks. 20 tuntia. Riippuu
käyttöolosuhteista. Mitattu
oletusarvoilla.

Käyttöaika
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Noin 3 tuntia.Latausaika

Monisuuntainen (omni).Mikrofoni

59 dB @ 1.6 kHz.Maksimivahvennus

3,5 liitäntä mikrofonille/linja sis.,
kuulokkeille tai kaulasilmukalle.
USB-mikroliitäntä lataukseen.

Liitännät
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Vianmääritys6.
Seuraavaan on koottu laitteen käytössä esiintyvät tyypilliset
ongelmat. Mikäli tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä laitteen
ostopaikkaan.

RatkaisuSyyOire

• Lataa paristot.
• Paina  -painiketta

vähintään 1 s ajan.

• Paristo on tyhjentynyt.
•  -painike on

vapautettu liian
aikaisin.

• Laite ei käynnisty.

• Lyhennä mikrofonin ja
puhujan välistä
etäisyyttä.

• Mikrofonin ja puhujan
välinen etäisyys on liian
suuri.

• Puhe on epäselvää.

• Tarkista, että
latauslaite on liitetty
pistorasiaan ja
lataustelineeseen
oikein.

• Varmista, että yksikkö
on sijoitettu
latauslaitteeseen
oikein.

• Vaihda paristot
samanlaisiksi. Käytä
vain ladattavia
NiMH-paristoja.

• Latauslaitetta ei ole
liitetty oikein.

• Laitetta ei ole sijoitettu
lataustelineeseen
oikein.

• Yksikössä on käytetty
kahdentyyppisiä
paristoja.

• Laite ei lataudu.
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Huolto ja takuu
Comfort Audio AB myöntää laitteelle rajoitetun takuun kahden
vuoden ajaksi toimituspäivästä lukien. Takuu kattaa valmistus-
ja materiaalivirheet. Lisätarvikkeiden ja paristojen takuuaika on
90 päivää toimituspäivästä lukien. Paikalliset sopimukset tai
määräykset voivat vaikuttaa tähän. Huolimattoman käsittelyn
tai laitteen tai sen lisätarvikkeiden avaamisen aiheuttamat
ongelmat eivät kuulu takuun piiriin.

Mikäli laite tarvitsee huoltoa, ota yhteyttä ostopaikkaan. Myös
Comfort Audio vastaa kaikkiin kysymyksiin mielellään.
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Yhteystiedot
Pääkonttori

RUOTSI
Comfort Audio AB

Box 154

SE-301 05 Halmstad

Puhelin +46 35 260 16 00

info@comfortaudio.com

www.comfortaudio.com

Tytäryhtiöt

NORJATANSKA
Comfort Audio ASComfort Audio ApS

Postboks 304Benediktevej 5, 1.sal

NO-3201 SandefjordDK-3480 Fredensborg

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

info@comfortaudio.noinfo@comfortaudio.dk

www.comfortaudio.nowww.comfortaudio.dk
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BENELUXSAKSA

Comfort Audio BVComfort Audio GmbH

Nieuwe Steen 20Curiestraβe 2

NL-1625 HV HoornDE-70563 Stuttgart

Puhelin: +31 229 -87 01 10Puhelin: +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

Puhelin: +1 888 421-0843

usa@comfortaudio.com

www.comfortaudio.us
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Tavaramerkki- ja
tekijänoikeushuomaukset

Comfort Audio™ on Comfort Audio AB:n in rekisteröity
tavaramerkki.

Comfort Duett™ on Comfort Audio AB:n in rekisteröity
tavaramerkki.
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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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