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SvenskaComfort Focus

Bruksanvisning
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Information till läraren 

Använda Comfort Focus mikrofonen
Slå av och på genom att hålla av/på-knappen intryckt i ca 2 sekunder. 
Du ser på displayen att produkterna startar eller stängs av. 

Mikrofonen fästs med sitt clips och används med den medföljande  
myggmiken alternativt en bommik (tillbehör). Mikrofonerna är  
näravståndsmikrofoner och fungerar allra bäst inom ett avstånd av  
ca 30 cm. 

Laddning

Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 
6-10 timmar. Ett tomt batteri tar ca 2 timmar att ladda fullt. När funktions-
indikatorn lyser grönt är enheten fulladdad. Ha för vana att förvara produkterna i 
laddstället. 

Stäng av produkterna innan de sätts på laddning, Genom att hålla av/på-knappen 
intryckt i ca 2 sekunder och titta på displayen ser man att produkterna stängs av. 
Den röda stapeln fylls upp och texten ”Stänga av?” slocknar.

Funktionsindikator -Blinkar grönt var 3:e sek vid normal drift.
Blinkar långsamt rött vid svagt batteri.

Av/på

Funktionsknapp - Är aktiverad som 
sekretessknapp vid leverans. Kan avaktiveras, 
under menyn “Funktioner”.

Parningsknapp

Menykontroll

Clips

Uttag för 
laddning

Display

Funktioner Comfort Focus mikrofonen

Ingång för 
myggmik
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Information till eleven 

Använda Comfort Focus mottagaren
Slå av och på genom att hålla av/på-knappen intryckt i ca 
2 sekunder. Du ser på displayen att produkterna startar eller 
stängs av. 

Använd Comfort Focus mottagaren med de medföljande hörlur- 
arna eller öronsnäckorna. Halsbandet (finns i två längder) kan  
lossas i ena eller andra uttaget om man inte kan trä det över  
huvudet när de sitter på plats. Se till att halsbandets kontakter  
sitter i ordentligt (lyssna efter ett klickljud).

Volymen justerar du med volymknapparna. 

Funktioner Comfort Focus mottagaren

Volymknapp +

Volymknapp -

Funktionsindikator

Parningsknapp

Uttag för hörlurar

Menykontroll

Av / På

Uttag för laddning

Uttag för halsband

Menyn

Menykontrollen
Det går att göra tre olika val  
med menykontrollen 

Bläddra uppåt

Trycka in/välja

Bläddra nedåt
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Att använda flera mottagare

Vid leverans är mottagare och mikrofon parade och inställda på samma kanal. 
För att produkterna ska fungera tillsammans måste de vara inställda på samma 
kanal. Ytterligare mottagare kan läggas till genom att ställa in den på samma 
kanal som de övriga produkterna. 

Välja kanal
1. Välj Kommunikation i menyn 
2. Välj kanal
Kanal 1, 2 och 3 är i de flesta europeiska länder fria kanaler som ej kräver till-
stånd. Under ”Utökat område” kan fler kanaler väljas, dessa kräver oftast till-
stånd, kontrollera med de lokala frekvensmyndigheterna.

PIN-kod
Menykontrollen är låst med en PIN-kod för att undvika felaktiga omställningar 
i menyn. Pin-koden står på följesedeln. För att kunna ändra kanal eller andra 
inställningar måste PIN-koden först anges. 

OBS! För att undvika att PIN-koden gissas förhindras åtkomsten till PIN-
inmatningen 5 sek efter uppstart.

Batterier 

Batterier av den typ som ingår i Comfort Focus rekommenderas att
laddas ofta och lite. De är konstruerade så att de efter halva laddningstiden
har uppnått 90% av sin kapacitet. Prestandan för batterierna upprätthålls
bäst om batteriet inte djupurladdas vid förvaring. Det är normalt att batteriets
kapacitet minskar med tiden. Batteriets livslängd påverkas av användningsvanor.
Kontakta ert inköpsställe när det är dags att byta batteri.
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Felsökning  

Enheterna startar inte
* Kontrollera att batterierna är laddade. Tänk på att hålla inne På/Av-knappen 
i 2 sekunder för att starta enheten. Kontrollera att laddaren är ansluten i 
kontaktuttaget.  

Dålig taluppfattning
* Avståndet mellan mikrofon och talare är för stort. Avståndet bör ej 
överskrida 30 cm.

* Avståndet mellan mikrofon och mottagare är för stort. Avståndet bör ej 
överskrida 30 m.

Ljudbortfall och störningar
* I vissa miljöer som består av t.ex. betong, järn och plåt kan räckvidden 
bli kortare. 
* Det kanske även finns störande utrustning i närheten. 

Inget ljud
* Kontrollera att sändare och mottagare är inställda på samma kanal. 
* Kontrollera mottagarens inställningar. 
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Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs detta innan du använder produkten

1)  Läs dessa instruktioner.

2) Behåll dessa instruktioner.

3) Beakta alla varningar.

4)  Följ alla instruktioner.

5)  Använd inte produkten nära vatten.

6)  Rengör endast med torr trasa.

7) Använd ej produkten nära varma källor så som element, ugnar eller  
 andra apparater (inkl. förstärkare) som producerar värme.

8) Förstör inte säkerhetsfunktionen i den polariserande eller jordade  
 kontakten. En polariserad kontakt har två blad och en tredje jordad  
 spets. Det breda bladet eller spetsen finns där för din säkerhet. Om den 
 medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för  
 utbyte av den gamla elkontakten. (Gäller endast nätdelar med  
 polariserad kontakt)

9) Skydda elsladden från att bli trampad på eller bli ihopklämd, speciellt vid  
 stickproppen, i förvaringsutrymme samt där sladden går in i produkten.

10)  Använd endast originaltillbehör från Comfort Audio AB.

11) Koppla ur kontakten ur vägguttaget vid åska eller när produkten inte  
 används under en längre tid.

12) Service får endast utföras hos, av Comfort Audio AB, godkänt service-  
 ställe. Service krävs när produkten har skadats på något sätt, t ex att  
 elkontakten eller elkabeln har gått sönder, vätska har spillts på 
 produkten eller något har ramlat på produkten, om produkten har utsatts  
 för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller om produkten har tappats.
 
13)  Börja lyssna på låg volym. 

14) För hög volym kan allvarligt skada din hörsel.

15) Produkten får ej tas isär.
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16) Om produkten öppnas på grund av skada, ska service utföras hos, av  
 Comfort Audio AB, godkänt serviceställe.

17)  Använd aldrig sändare eller mottagare inställd på ej tillåten frekvens.  
 Kontrollera med frekvensmyndigheten i det land där utrustningen ska 
 användas.

18)  Produkten innehåller känslig elektronisk utrustning och måste hanteras  
 varsamt.

19) Ladda aldrig produkten i ett instängt oventilerat utrymme så som väskor,  
 fordral eller andra stängda förvaringsutrymmen. 

20) Endast batteri och laddningsaggregat från Comfort Audio AB får  
 användas.

21) Det går ej att byta batteri själv, tag kontakt med inköpsstället.

22) VARNING! Risk för explosion om batteriet inte är korrekt utbytt.

23) Produkten eller batterier får inte utsättas för extrem hetta så som  
            solsken, eld etc.

24) Produkterna innehåller radiosändare. Använd inte produkterna på  
 platser där det är förbjudet att använda elektronisk utrustning, t ex i flyg 
 plan.

25) Halsbandet får aldrig användas när det finns risk att fastna i något föremål  
 eller någon maskin.

26)  För att förhindra att batteriet tar skada, låt inte produkten ligga urladdad   
 en längre tid. 

27)  Koppla ifrån laddaren om produkten inte används under en längre period.

Med förbehåll för ändringar
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Tillverkad av:

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

Tfn +46 35 260 16 00   Fax +46 35 260 16 50
info.halmstad@phonak.com   www.comfortaudio.com
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