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BrugervejledningI.
I denne del af vejledningen beskrives generelle emner, som en
bruger af produktet bør være bekendt med.
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Introduktion1.
Tak, fordi du har valgt Conference Microphone DC10!

Conference Microphone DC10 er en del af Comfort Digisystem™,
som bruger digital trådløs teknologi til at give den bedst mulige
lydkvalitet samt sikker transmission, der forhindrer aflytning.

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 det
trykte dokument Vigtige sikkerhedsinstruktioner, der medfølger,
grundigt.

Enheden
Conference Microphone DC10 er en avanceret mikrofon, der giver
mulighed for at indstille størrelse og form for
lydregistreringsområdet.

SST™

SecureStream Technology (SST) er Comfort Audios
varemærkebeskyttede teknologi til digital transmission. Den gør
det muligt at kommunikere sikkert og uden forsinkelse med andre
Comfort Digisystem-enheder.
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Oversigt

2

4

11

3 8 1

9
10

5
6 7

1. Tænd/sluk-knap 
2. Parringsknap 
3. Funktionsindikator
4. Menustyring 
5. Strømforsyningsindgang
6. Ekstra indgang og udgang
7. Multifunktionsstik
8. Mikrofon
9. Display
10. Tilstandsknapper 
11. Knappen Tilbage 
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Display

1 23

45

6

7 Ch:2

"NAVN"

1. Senderkanal
2. Batteristatus
3. Symbolet for knaplås
4. Enhedens navn
5. Aktuel indstilling på linjeindgang
6. Aktuel mikrofonindstilling
7. Senderstatus
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Ladestation

Oversigt

1
2

3

1. Strømforsyningsstik
2. USB-stik
3. Indgang 1
4. Indgang 2

Medfølgende tilbehør
Halssnor

Mikrofiberpose
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Clipsmikrofon

Strømforsyning 

Opladerkabel 1,2 m

Ladestation

Kabelsplitter

Lydsæt
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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. Sæt den medfølgende oplader i opladningsstikket.

Giv agt Brug kun den oplader, der leveres af Comfort Audio
AB. Brug af en anden oplader kan beskadige enheden.
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2. Sæt opladeren i stikkontakten på væggen.

Denne funktionsindikator lyser rødt for at indikere opladning.

!

Bemærk Enheden kan blive varm under opladning. Dette 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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Tænd
1. Tryk på , indtil hele startlinjen lyser.

2. Brug  til at vælge den mikrofontilstand, der giver den
bedste taleopfattelse.

Navigation i menuen
Du kan bruge  på siden af enheden til at navigere gennem
menuen.
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1. Tryk på  for at aktivere menuen.

2. Før hjulet op eller ned for at vælge den ønskede
menuindstilling.

3. Tryk på  for at åbne den valgte undermenu eller aktivere
den valgte menuindstilling.

4. Brug valgmuligheden Tilbage til at gå tilbage til den forrige
menu, når du er færdig.
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Brug3.
Produktet er yderst fleksibelt og er velegnet til forskellige
situationer, hvor god taleforståelse er vigtig.

Møder og konferencer
Til møder og konferencer er det afgørende at kunne følge med i
diskussionerne uden at skulle anstrenge sig for at høre, hvad der
bliver sagt. Med konferencemikrofonen kan du høre personer
omkring dig højt og tydeligt uden behov for at skulle give
mikrofonen videre eller foretage komplekse opsætninger.
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Deltag i et møde
For typiske samtaler omkring et bord vil en konferencemikrofon
placeret midt på bordet være nok til at opfange alle deltagernes
stemmer.

1. Placér konferencemikrofonen på bordet så tæt på deltagerne
som muligt.

2. Vælg en omnidirektionel mikrofontilstand med .
3. Justér lydstyrken på modtageren til et passende niveau.

Eksterne lydkilder
Du kan slutte alle lydkilder, der har en linjeudgang, til enheden.
Det gør det muligt at lytte til fjernsyn, konferencetelefoner,
diktafoner m.m. Det er også muligt at tilslutte en ekstern mikrofon,
f.eks. en clipsmikrofon eller et sæt hovedtelefoner.

Tilslutning af en ekstern lydkilde
Hvis du tilslutter en ekstern lydkilde, vises der en menu, hvor du
kan vælge den type enhed, du har tilsluttet.
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1. Slut den eksterne lydkilde til linjeindgangen.
Det medfølgende audiokabel kan bruges til eksterne lydkilder.
Menuen Tilslutninger vises automatisk.

2. Vælg den valgmulighed, der svarer til den enhed, du har
tilsluttet.

BeskrivningAlternativ

Computer, tv, musikafspiller osv.Linje ind

Boommikrofon, clipsmikrofon osv.Mikrofon ind

Hovedtelefoner eller øretelefoner.Hovedtelefoner ud

3. Justér lydstyrken for den pågældende mulighed, indtil du finder
et egnet niveau.
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For professionelleII.
I de følgende afsnit beskrives avancerede funktioner og procedurer,
der primært er beregnet til professionelle og avancerede brugere.
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Grundlæggende opsætning4.
Før opsætning af produktet skal du kontrollere, at menuen er
indstillet til det foretrukne sprog.

Skift menusproget
Menuens standardsprog er engelsk. Du kan ændre sproget i
menuen Indstillinger.

1. Vælg Settings > Language.
2. Vælg det ønskede sprog fra listen over tilgængelige sprog.

Navngivning af enheden
Hvis du vil gøre det nemmere at finde enheden, kan du angive et
navn, der vises på displayet.

1. Vælg Indstillinger > Navn.
2. Brug  til at rulle gennem listen med tegn. Tryk på 

for at vælge det ønskede tegn.
3. Når du er færdig, skal du vælge  (for at annullere skal du

vælge  i stedet).
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Parring af Comfort
Digisystem-enheder

5.

Ved at parre to eller flere Comfort Digisystem-enheder sikrer du,
at de kan kommunikere sikkert med hinanden.

Comfort Digisystem er et digitalt krypteret kommunikationssystem,
der benytter unikke kodenøgler til at opnå transmissionssikkerhed.
Alle enheder, der skal bruges sammen, skal være indstillet til
samme kanal og dele samme kodenøgle.

Når du foretager en parringsprocedure, sender du oplysninger om
kanalen og kodenøglen fra én enhed til én eller flere andre. Du
kan dermed lave en kombination af kanal og kodenøgle på én enhed
og bruge den til andre enheder, så det udgør et system.

Informationen om kanalen og kodenøglen kaldes
parringsinformation. Conference Microphone DC10 kan både sende
og modtage parringsinformation.

!

Vigtigt Ved levering har alle enheder samme fabrikskodenøgle.
Du bør genere en ny kodenøgle for at gøre systemet sikkert.

Parringsknappen
Alle Comfort Digisystem-enheder er udstyret med en parringsknap.
Parringsknappen giver hurtig adgang til enhedens
parringsfunktioner.
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Bord 1. Tilgængelige parringsgenveje via parringsknappen.

BeskrivelseValgmulighed

Fører dig til parringsmenuen.Et enkelt tryk.

Indstiller enheden til at
modtage parringsinformation
(for enheder med mere end én
kanal, påvirker det kun
senderkanalen).

Et langt tryk.

Sender parringsinformation (for
enheder med mere end én
kanal, påvirker det kun
senderkanalen).

Et dobbelt tryk.

Skift kanal
Hvis en kanal ikke passer til din opsætning, eller hvis der er
interferens fra andre radiokilder, kan du skifte til en anden kanal
via menuen Kanal.

1. Vælg Kommunikation > Kanal.
2. Vælg den kanal, du ønsker at bruge, på kanallisten.

Tilbage
1 863,250 MHz
2 864,000 MHz
3 864,750 MHz

Den grønne cirkel ved siden af frekvensen betyder, at kanal er
fri for interferens. Hvis kanalen er optaget, er cirklen grå.
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Tilgængelige kanaler
I de fleste europæiske lande kan kanalerne 1-3 (863,250 -
864,750 MHz) bruges til høreprodukter. Udover kanal 1-3 er der
forskellige kanaler, som kan kræve en licens i europæiske lande.
De findes under valgmuligheden Udvidet område.

!

Vigtigt Kontrollér altid dette med frekvensmyndigheden i dit land,
så du ved hvilke kanaler, der er ledige, og hvilke kanaler, der
kræver tilladelse.

Sådan sender du
parringsoplysninger
Ved at sende parringsinformation fra Conference Microphone DC10
kan du synkronisere dens kanal og kodenøgle med en anden enhed.
Alle eksisterende parringsoplysninger på den anden enhed
overskrives.

1. Vælg Kommunikation > Parring
2. Indstil den eller de enheder, du vil parre med Conference

Microphone DC10, for at modtage parringsinformation.
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3. Hvis du vil sende parringsinformationen, skal du vælge én af
følgende valgmuligheder:

BeskrivningAlternativ

Send den eksisterende
kodenøgle.

Send info
Tilbage
Send info
Modtag info
Ny kodenøgle

Generer og send en ny
kodenøgle.

Ny kodenøgle
Tilbage
Send info
Modtag info
Ny kodenøgle !

Vigtigt Dette bryder parringen
med eventuelle tidligere
parrede enheder.

Når informationen er sendt, vises teksten Info sendt! på
displayet.

Modtagelse af parringsinformation
Hvis enheden er indstillet til at modtage parringsoplysninger,
overskrives den aktuelle kanal og kodenøgle af de modtagne
oplysninger.

1. Indstil enheden til at modtage oplysninger ved at vælge
Kommunikation > Parring.

2. Vælg Modtag info.
3. Send parringsinformation fra den enhed, du parrer med

Conference Microphone DC10.
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Hvis parringen lykkes, vises OK på displayet på Conference
Microphone DC10.
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Avancerede funktioner6.
Dette produkt har særlige funktioner og indstillinger, der gør det
muligt at tilpasse enheden til brugerens behov.

Tonejusteringer
Enheden gør det muligt at justere lydens frekvenssvar. For
eksempel kan svaret justeres til at reducere den skærende lyd af
knitrende papir eller reducere høj bas, som kan maskere højere
frekvenser.

!

Bemærk Indstillingerne gemmes separat for hver enkelt
mikrofontilstand.

Justering af diskant og bas
Justering af diskant og bas gør det muligt at foretage en grov
justering af enhedens frekvensegenskaber. Dette er f.eks. nyttigt,
hvis brugeren synes, at lyden er for svag eller for skærende.

1. Vælg Lyd > Diskant og bas.
2. Vælg det ønskede frekvensområde ved at trykke på .
3. Kør  op eller ned for at justere indstillingen for det valgte

frekvensområde.
4. Tryk på  for at bekræfte dit valg.

Det næste frekvensområde vælges automatisk.
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5. Tryk på  for at gemme indstillingerne eller på  for at
annullere.

Justering af equalizeren
Brug equalizeren til at foretage detaljeret justering af
frekvenssvaret.

1. Vælg Lyd > Equalizer.
2. Kør  op eller ned for at justere indstillingen for det valgte

frekvensområde.
3. Tryk på  for at bekræfte dit valg.

Det næste frekvensområde vælges automatisk.

4. Tryk på  for at gemme indstillingerne eller på  for at
annullere.

Perceptual Speech Enhancement
Perceptual Speech Enhancement (PSE) er en avanceret digital
lydbehandlingsteknologi, der er unik for Comfort Audios
konferencemikrofoner. Denne teknologi bruges til at optimere
taleforståelsen i udfordrende akustiske miljøer, hvor det ikke er
muligt at anbringe en mikrofon i nærheden af den person, der
taler. Der kan være situationer, hvor en nærfeltmikrofon kan
opfattes som værende påtrængende eller for besværlig, såsom
ved arbejdsmøder eller -middage. PSE fremhæver tale og
reducerer uønsket støj og lyde, der generer taleforståelsen, på
effektiv vis. PSE-funktionen er aktiv i omnidirektionelle
mikrofonindstillinger og ved brug af en ekstern mikrofon.
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Justér PSE-kompensationen
PSE-kompensationen bestemmer, hvor meget der skal skrues op
for lyden for at kompensere for det opfattede lydstyrketab, der
forekommer i støjende omgivelser. Øg denne indstilling, hvis du
synes, at lydstyrken er for lav under støjende omgivelser.
Indstillingen virker kun i omnidirektionel mikrofontilstand og
gemmes separat for hver tilstand.

1. Vælg Lyd > Avancerede indst..
2. Vælg PSE indst..
3. Kør  op eller ned for at justere kompensationsgraden.
4. Tryk på  for at bekræfte dit valg.

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

Vælg Aktiver knaplås.

Der vises et orange hængelåssymbol på enhedens display.

Pin-kodeindstillinger
Du kan låse produktet med en firecifret pin-kode, hvis du vil undgå,
at andre bruger det, eller at indstillingerne ændres ved et uheld.
Du kan vælge at låse alle funktioner eller en valgt kategori.
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Indstilling af en pin-kode
1. Vælg Indstillinger > Pin-kode.
2. Markér Aktiveret.
3. Brug  til at rulle gennem listen med tegn. Tryk på 

for at vælge det ønskede tegn.

Skriv ny Pin

1000 0
1

4. Når du er færdig, skal du vælge  (for at annullere skal du
vælge  i stedet).

!

Vigtigt Notér pin-koden. Kontakt købsstedet, hvis du glemmer
pin-koden.

Valg af funktioner, der skal låses
Ved at vælge de funktioner, der skal låses med pin-koden, kan du
tillade adgang til ofte brugte funktioner, mens der ikke er adgang
til andre.

1. Vælg Indstillinger > Pin-kode > Låse valg.
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2. Vælg de funktioner, du vil låse:
BeskrivningAlternativ

Lås adgang til menuen Parring.Parring

Lås adgang til alle menuer.Alle menuer

Skjul dialogboksen til angivelse af pin-kode
Dialogboksen til angivelse af pin-kode kan skjules, så folk ikke
fristes til at gætte pin-koden. Brugeren har derefter 3 sekunder
efter opstart til at få adgang til dialogboksen, før den skjules.

1. Vælg Indstillinger > Pin-kode > Låse valg.
2. Vælg Skjul Pinkode.

Skift pin-koden
For at skifte den aktuelle pin-kode skal du først indtaste den.

1. Vælg Indstillinger > Pin-kode.
2. Indtast den aktuelle pin-kode.
3. Vælg Ændre Pin.
4. Indtast den nye pin-kode.
5. Vælg  for at bekræfte pin-koden.

Deaktivering af pin-koden
Du kan deaktivere pin-koden, hvis du ikke længere ønsker at låse
adgang til enheden. Pin-koden nulstilles, og der skal angives en
ny kode, hvis du vælger at aktivere den igen.
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1. Vælg Indstillinger > Pin-kode.
2. Indtast den aktuelle pin-kode.
3. Fjern markeringen af valgmuligheden Aktiveret.

FFC
Free Frequency Check (FFC) gør det nemt at finde tilgængelige
frekvenser. Hvis en kanal er uden interferens, vises der en grøn
cirkel ved siden af kanalen i menuen for kanalvalg.

Tilbage
1 863,250 MHz
2 864,000 MHz
3 864,750 MHz

Hvis FFC dB er markeret, vises baggrundsstøjen for hver kanal i
dBm.

Tilbage
1 863,250 MHz -105
2 864,000 MHz -79
3 864,750 MHz -103

!

Bemærk Cirklen bliver grøn ved et støjniveau på > -80 dBm.

Nulstilling af alle indstillinger
Hvis du har brug for at nulstille alle indstillinger til
standardindstillingerne, kan du foretage en fabriksnulstilling.
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1. Vælg Indstillinger > Fabriksindstilling.
2. Vælg Ja.

!

Vigtigt Alle indstillinger vil gå tabt. Al parring skal foretages
igen.
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Bilag
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ProduktinformationA.

Menuoversigt
Tilbage

Tilbage
Kanal
Parring

Kommunikation

Tilbage
Diskant og bas
Equalizer
Avancerede indst.

Lyd

Tilbage
Mik/Linje ind
Ladestation
TeleLink
Modtagerniveau

Tilslutninger

Tilbage
Opladning
Sprog
Pin-kode
Aktiver knaplås
Navn
Fjernbetjening
Fabriksindstilling

Indstillinger
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Aktiver knaplås

Om

Tilbage

Afslut den aktuelle menu.

Kommunikation

Indstillinger for radiokanaler og parring.

Skift sende- og modtagekanalen.Kanal

Par enheden med en anden Comfort
Digisystem-enhed. Giver dig mulighed for at
generere en ny kodenøgle for at gøre systemet
sikkert.

Parring

Lyd

Indstillinger, der påvirker lydkvaliteten.

Enkel justering af enhedens equalizer.Diskant og bas

Avanceret justering af frekvensrespons
i otte bånd.

Equalizer

Justér PSE-kompensationen.Avancerede indst.

Tilslutninger

Indstillinger for forskellige lydindgange.

Indgangstype og forstærkningsniveau.Mik/Linje ind

Indgangsforstærkning for ladestationen.Ladestation
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Indstillinger

Generelle indstillinger.

Lås enheden med en pin-kode for at undgå
utilsigtet brug.

Pin-kode

Hvis Sluk v/ opladning aktiveres, slukkes
enheden, når den er opladet. Auto start starter
enheden, når opladning afbrydes.
Standardindstillingen er at forblive tændt
under opladning.

Opladning

Indstil menusproget.Sprog

Giv enheden et navn, så den er nemmere at
identificere.

Navn

Aktiver automatisk knaplås for at undgå
utilsigtede knaptryk, efter at skærmen er
udtonet.

Knaplås

Slå funktionsindikatoren til eller fra.Funk.indikator

Nulstil enheden til fabriksindstillingerne. Alle
indstillinger vil gå tabt!

Fabriksindstilling

Aktiver knaplås

Aktiver knaplås manuelt. Kan også aktiveres ved at trykke på 
efterfulgt af .

Om

Information om firmwareversionen.
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Funktionsindikator
Funktionsindikatoren viser oplysninger om enhedens aktuelle
status.

Bord 2. Mikrofontilstandsindikationer

IndikationStatus

Musiktilstand

Smal omni-mikrofon

Bred omni-mikrofon

Zoommikrofon

Bord 3. Parringsindikationer

IndikationStatus

Klar til at modtage parrings info

Parringsinformation sendt.

Information modtaget.
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Bord 4. Opladningsindikationer

IndikationStatus

Opladning i gang

Opladning færdig

Lavt batteri

!

Bemærk Hvis enheden er tændt under opladning, forbliver
funktionsindikatoren rød, selvom batteriet er helt opladet.

Mikrofonindstillinger
Conference Microphone har fire forskellige mikrofontilstande, der
kan vælges med .

Musiktilstand

Egnet til at lytte til musik eller til meget støjsvage omgivelser med
favorabel akustik. PSE deaktiveret.

Bred omnidirektionel mikrofon
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Fremhæver tale og undertrykker forstyrrende støj. Kraftig
forstærkning af svage lyde. Egnet til de fleste tilfælde, hvor flere
personer skal høres. PSE aktiveret.

Smal omnidirektionel mikrofon

Fremhæver tale og undertrykker forstyrrende støj. Mindre
forstærkelse af bløde lyde. Egnet til særligt støjende omgivelser
samt mindre grupper og møder. PSE aktiveret.

Direktionel tilstand

Direktionel retningskarakteristik. Egnet til telefoni eller samtaler
med en enkelt person i støjende omgivelser. For at opnå den bedste
effekt skal mikrofonen være placeret nær lydkilden. PSE
deaktiveret.
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!

Bemærk Når enheden er indstillet på zoomtilstand, ændres
retningskarakteristikken automatisk, når enheden placeres i
opladeren.

Ekstraudstyr
Der kan bruges følgende tilbehør til produktet:

Blødt etui
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Boommikrofon, sort

Boommikrofon, beige

Tekniske specifikationer
SST - SecureStream TechnologyType af

sender/modtager

Ca. 30 mRækkevidde

115 x 62 x 14 mmDimensioner

90 gVægt

823 - 831 MHz, 863 - 865 MHzFrekvensområdesender

< 10 mWUdgangseffekt

IndbyggetAntenner

Op til 10 timer. Afhænger af
brugsforholdene. Målt med
fabriksindstillinger.

Driftstid

Op til 5 timer.Opladningstid
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Kombination af fire indbyggede
mikrofoner, direktionelle og
omnidirektionelle

Mikrofon

Mik/Linje ind, stik til test med
hovedtelefoner, stik til ladestation og
Telelink

Tilslutninger
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RadioB.
Comfort Digisystem benytter radioteknologi til at overføre lyden
mellem sendere og modtagere. Ligesom alle radiosystemer
kommunikeres der på bestemte signaler. Der kan forekomme
interferens, hvis du bruger to sendere på samme kanal eller
tilstødende kanaler. Andet elektronisk udstyr kan også forstyrre
radiotransmissioner.

Kanalplanlægning
Hvis du vil opnå optimal radiofunktion, skal du tage højde for
afstanden mellem sendere og deres frekvenser. Længere afstand
mellem sendere gør det muligt at bruge frekvenser, der er tættere
på hinanden.

Hvis der bruges flere sendefrekvenser i samme lokale, skal
frekvensforskellene mellem enhederne være mindst 1 MHz for at
opnå optimal funktion.

Radioområde
Radioområdet mellem enhederne er ca. 30 m. Dette kan dog variere
afhængigt af de omgivelser, du befinder dig i.
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Vedligeholdelse af batterierneC.
Dette produkt anvender Lithium-Ion Polymer-teknologi.
Lithium-ion-batterier har ikke såkaldte hukommelseseffekter og
kræver ikke regelmæssig afladning for at bevare ydeevnen.

Batteriets kapacitet reduceres med tiden. Dette er normalt for alle
genopladelige batterier. Batterilevetiden afhænger af
brugsmønsteret. Batteriet fungerer bedst, hvis det oplades lidt og
ofte - det når 90 % af kapaciteten, når det halve af opladningstiden
er gået. Hvis produktet skal opbevares i længere perioder, er det
bedst, at batteriet er halvt opladet. Kontakt forhandleren, når
batteriet skal udskiftes.

Driftstiden varierer afhængigt af, hvilke funktioner der bruges.
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FejlfindingD.
Se følgende vejledning, hvis du har problemer med udstyret.
Kontakt købsstedet, hvis du stadig har spørgsmål.

LøsningÅrsagSymptom

• Oplad batteriet.
• Tryk på  i mindst 2

sekunder.

• Batteriet er afladet.
•  slippes for hurtigt.

• Enheden starter ikke.

• Slå lyden til på
mikrofonen og/eller
modtageren.

• Reducer afstanden til
den person, der taler.

• Lyden er slået fra på
mikrofonen og/eller
modtageren.

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

• Dårlig taleforståelse.

• Reducer afstanden til
modtageren. Den
maksimale afstand er
ca. 30 m.

• Der er for lang afstand
mellem mikrofonen og
modtageren.

• Kort rækkevidde
og/eller statisk
interferens.

• Udfør parring igen. Se
Parring af Comfort
Digisystem-enheder på
side 27

• Enhederne er ikke
parret.

• Høj hvæsende lyd (ingen
lydoverførsel).

• Deaktiver Sluk v/
opladning

• Sluk v/ opladning er
aktiveret.

• Enheden vil ikke starte
under opladning.

• Slå mikrofonens lyd til.
• Udfør parring igen. Se

Parring af Comfort
Digisystem-enheder på
side 27

• Mikrofonens lyd er slået
fra.

• Senderens og
modtagerens kanal
stemmer ikke overens.

• Der er ingen lyd.
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Service og garanti
Kontakt købsstedet, hvis der er brug for service af produktet. Du
er altid velkommen til at kontakte Comfort Audio, hvis du har
yderligere spørgsmål. Der henvises til www.comfortaudio.com for
kontaktinformation.

Lokal garanti
Spørg personen, hvor du købte enheden, om betingelserne for den
lokale garanti.

International garanti
Der henvises til www.comfortaudio.com for betingelserne for den
internationale garanti.
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Produktsymboler

Produktet overholder
EU-direktiv 93/42/EØF,
inklusive ændringer,
vedrørende medicinsk udstyr.
Produktet overholder de
grundlæggende krav i
EU-direktiv 2014/53/EU,
inklusive ændringer,
vedrørende radio- og
teleterminaludstyr.

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.
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Oplysninger om varemærker og
ophavsret
DECT™ er et varemærke tilhørende European Telecommunications
Standards Institute.

Comfort Digisystem™ er et varemærke tilhørende Comfort Audio
AB.

SecureStream Technology™ er et varemærke tilhørende Comfort
Audio AB.

Comfort Audio™ 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.halmstad@phonak.com
www.comfortaudio.com

MA0253
180827

©
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