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Podręcznik użytkownikaI.
W niniejszej części podręcznika obsługi opisano codzienne
czynności, które powinien opanować użytkownik produktu.
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Wprowadzenie1.
Dziękujemy za wybór urządzenia Conference Microphone DC20!

Conference Microphone DC20 jest częścią Comfort Digisystem™ i
wykorzystuje technologie łączności bezprzewodowej do przesyłania
dźwięku możliwie jak najwyższej jakości oraz zabezpieczania
transmisji przed podsłuchem.

Aby w pełni wykorzystać możliwości produktu, przed rozpoczęciem
użytkowania dokładnie zapoznaj się z niniejszym podręcznikiem
obsługi. Zwróć szczególną uwagę na znajdujący się w opakowaniu
dokument pt. „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa”.

Twoje urządzenie
Conference Microphone DC20 to zaawansowany mikrofon
umożliwiający ustawianie rozmiaru i kształtu obszaru rejestracji
dźwięku. Można go łączyć z telefonami wyposażonymi w technologię
Bluetooth, a także z telefonami stacjonarnymi za pomocą
akcesorium TeleLink. Wbudowany odbiornik umożliwia
skonfigurowanie systemu z kilkoma mikrofonami bezprzewodowymi
z serii Digisystem.

SST™

SecureStream Technology (SST) to zastrzeżona technologia
cyfrowej transmisji danych firmy Comfort Audio. Umożliwia ona
bezpieczną i szybką komunikację z innymi urządzeniami Comfort
Digisystem.
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Przegląd

1

2

3

4

5
6 7

8

9
10

11 12

13

1. Włącznik 
2. Przycisk parowania 
3. Wskaźnik działania
4. Sterownik menu 
5. Wejście ładowarki
6. Wejście i wyjście dodatkowe
7. Gniazdo wielofunkcyjne
8. Mikrofon
9. Wyświetlacz
10. Przyciski trybu 
11. Przycisk odbioru 
12. Przycisk wyciszenia odbiornika 
13. Przycisk wyciszenia mikrofonu 
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Wyświetlacz

1 2 3
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9

10

11 12

13

14

K.:2
K.:A54

„NAZWA”

1. Kanał nadajnika
2. Kanał odbiornika
3. Stan akumulatora
4. Siła sygnału
5. Kłódka informująca o działaniu blokady przycisków
6. Nazwa urządzenia
7. Aktywne ustawienie złącza dodatkowego
8. Aktywny tryb pracy mikrofonu
9. Stan odbiornika
10. Stan nadajnika
11. Informacja o aktywnej łączności Bluetooth
12. Stan połączenia Bluetooth
13. Aktywne wyciszenie mikrofonu
14. Aktywne wyciszenie odbiornika
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Pilot DC05

Przegląd

1

2

34

56

7

8

1. Wskaźnik działania
2. Wyłączenie / ściszenie odbiornika
3. Włączenie / zwiększenie głośności odbiornika
4. Wyłączenie mikrofonu
5. Włączenie mikrofonu
6. Tryb bezkierunkowy o wąskim zakresie
7. Tryb bezkierunkowy o szerokim zakresie
8. Komora akumulatora
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Stacja ładująca

Przegląd

1
2

3

1. Gniazdo ładowarki
2. Gniazdo USB
3. Wejście 1
4. Wejście 2

Dołączone akcesoria
Pętla indukcyjna

Pokrowiec z mikrofibry
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Mikrofon z zaciskiem

Zasilacz

Stacja ładująca

Rozgałęziacz kabla

Pilot DC05

Zestaw kabli audio
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Pierwsze kroki2.
W niniejszym punkcie opisano podstawowe czynności związane z
obsługą urządzenia.

Charge
Urządzenie można ładować w dowolnym momencie. Urządzenie
warto ładować, gdy nie jest używane, tak by było gotowe do użytku,
gdy będzie potrzebne.

1. Podłącz dołączoną ładowarkę do wejścia ładowania.

Uwaga! Należy stosować wyłącznie ładowarkę dostarczaną
przez firmę Comfort Audio AB. Stosowanie innych ładowarek
może spowodować uszkodzenie urządzenia.
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2. Podłącz ładowarkę do gniazdka ściennego.

Wskaźnik działania zmieni kolor na czerwony — będzie to
oznaczać ładowanie.

!

Uwaga Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać
— jest to całkowicie normalne. Urządzenie jest wyposażone
w układy monitorowania stanu naładowania i temperatury,
które chronią akumulatory przed uszkodzeniem.

Zakończenie ładowania zostanie zasygnalizowane przez
podświetlenie wskaźnika działania na zielono.
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Uruchamianie
1. Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go, dopóki pasek

uruchamiania nie zostanie całkowicie podświetlony.

2. Użyj przycisku , aby wybrać tryb pracy mikrofonu, w którym
mowa jest dla Ciebie najbardziej zrozumiała.

Obsługa menu
Do przeglądania menu służy przycisk  z boku urządzenia.
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1. Naciśnij przycisk , aby aktywować menu.

2. Poruszaj sterownikiem w górę lub w dół, aby wybrać pożądaną
pozycję menu.

3. Naciśnij przycisk , aby przejść do wybranego menu
podrzędnego lub aktywować wybraną pozycję menu.

4. Po wykonaniu niezbędnych czynności wróć do poprzedniego
menu, korzystając z opcji Wstecz.
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Używanie produktu3.
Twój produkt jest niezwykle wszechstronny i doskonale sprawdza
się we wszystkich sytuacjach, w których wymagane jest rozumienie
mowy.

Spotkania i konferencje
Podczas spotkań i konferencji kluczowa jest możliwość nadążania
za przebiegiem dyskusji i czynnego uczestniczenia w niej bez
konieczności wkładania dużego wysiłku w zrozumienie tego, co
mówią inni. Mikrofon konferencyjny umożliwia wyraźne słyszenie
znajdujących się w pobliżu osób bez konieczności przekazywania
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mikrofonu lub tworzenia złożonych instalacji. Dołączony pilot
umożliwia natomiast regulację ustawień bez zakłócania spotkania.

!

Uwaga Funkcje, które można obsługiwać za pomocą pilota, są
oznaczone symbolem .

Uczestnictwo w spotkaniu
W przypadku typowych rozmów przy stole do uchwycenia głosów
wszystkich uczestników wystarczy mikrofon konferencyjny
umieszczony pośrodku blatu.

1. Umieść mikrofon konferencyjny na stole możliwie jak najbliżej
uczestników.

2. Ustaw tryb bezkierunkowy, wybierając opcję . 
3. Ustaw odpowiednią głośność odbiornika.

Używanie jako mikrofonu wykładowego
Na większych spotkaniach i konferencjach z udziałem wykładowcy
wbudowany odbiornik umożliwia korzystanie z dodatkowego
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(nabywanego osobno) mikrofonu Comfort Digisystem, który
wykładowca mocuje sobie zaciskiem do ubrania.

1. Umieść mikrofon konferencyjny na stole możliwie jak najbliżej
uczestników.

2. Aktywuj wbudowany odbiornik, naciskając przycisk . 
3. Włącz mikrofon wykładowcy.
4. Sprawdź, czy symbol wskaźnika siły sygnału ( ) na

wyświetlaczu jest czerwony.
5. Ustaw odpowiednią głośność odbiornika.
6. W razie potrzeby wyreguluj głośność sygnału wykładowcy,

wybierając z menu opcję Inputs > Receiver gain.
(Głośność można również regulować, naciskając i przytrzymując
przyciski odbiornika na pilocie).

Rozmowy telefoniczne
Prowadzenie rozmów telefonicznych często sprawia kłopot osobom
stosującym aparat słuchowy. Mikrofon konferencyjny może ułatwić
odsłuch telefonów zarówno stacjonarnych, jak i przenośnych.
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!

Uwaga Do stosowania w połączeniu z telefonem stacjonarnym
wymagane jest akcesorium TeleLink.

Bluetooth®

Dzięki zastosowaniu technologii Bluetooth produktu tego można
używać jako zestawu głośnomówiącego do wszystkich telefonów,
które ją obsługują. Jednocześnie można podłączyć do dwóch
urządzeń.

Parowanie urządzeń z obsługą Bluetooth

Conference Microphone DC20 i urządzenie z obsługą Bluetooth
należy sparować, aby możliwe było ich jednoczesne używanie.

1. Wybierz pozycję Communication > Bluetooth.
2. Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona. Jeżeli nie

jest, wybierz opcję Enable.
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3. Wybierz pozycję:

• Pair Mobile, aby sparować telefon komórkowy;
• Pair Phone, aby sparować telefon DECT™.

Poskutkuje to rozpoczęciem procesu parowania. Produkt będzie
mógł wówczas zostać wykryty przez Twoje urządzenie z obsługą
Bluetooth.

Rozpocznij sek-
wencję parowania
w swoim telefonie

PIN:0000

4. Wyszukaj nowy sprzęt z poziomu urządzenia z obsługą
Bluetooth (odwołaj się do instrukcji obsługi tego urządzenia).

5. Po wykryciu urządzenia wybierz z listy wykrytych urządzeń
pozycję DC20.

6. Jeżeli zostaniesz zapytany o PIN, wprowadź kod wyświetlany
na ekranie urządzenia Comfort Digisystem.

Pomyślnemu zakończeniu procesu parowania towarzyszyć będzie
wyświetlenie na ekranie komunikatu Sparowano z oraz nazwy
powiązanego urządzenia z obsługą Bluetooth.

Sparowano

z

"nazwa"

Odbieranie połączenia

Gdy dzwoni telefon, na wyświetlaczu pojawia się tekst Odebrać?.
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1. Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk .

Wskazówka Użyj przycisku , aby wyregulować poziom
głośności połączenia.

2. Po zakończeniu rozmowy zakończ połączenie, naciskając
przycisk  ponownie lub posługując się swoim telefonem.

Nawiązywanie połączenia

W przypadku większości telefonów nawiązywanie połączeń jest
możliwe zarówno z poziomu telefonu, jak i za pomocą zestawu
głośnomówiącego Bluetooth.

1. Aby nawiązać połączenie, wybierz jeden z następujących
sposobów:

OpisOpcja

Conference Microphone DC20
będzie mógł wówczas odebrać
automatycznie przesyłany dźwięk.

Wybierz numer za
pomocą telefonu.

Naciśnij przycisk  i przytrzymaj
go przez około 2 sekundy.

Powtórnie wybierz
ostatnio wybrany numer.

Naciśnij na krótko (na około 1/2
sekundy) przycisk .

Włącz wybieranie
głosowe.

!

Uwaga Dostępne opcje wykonywania połączeń różnią się w
zależności od używanego telefonu. Zalecamy zapoznanie się
z instrukcją obsługi telefonu.
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2. Po zakończeniu rozmowy zakończ połączenie, naciskając
przycisk  ponownie lub posługując się swoim telefonem.

Telefon stacjonarny
Za pomocą (sprzedawanego osobno) akcesorium TeleLink
Conference Microphone DC20 można podłączyć do telefonu
stacjonarnego.

!

Uwaga Opis procedury łączenia można znaleźć w instrukcji
akcesorium TeleLink.
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Odbieranie połączenia

1. Upewnij się, że akcesorium TeleLink działa w trybie
telefonicznym. Kontrolka obok przycisku funkcyjnego powinna
świecić się na niebiesko. Jeżeli tak nie będzie, naciśnij przycisk
funkcyjny.

2. Podnieś słuchawkę z widełek lub naciśnij przycisk odbioru na
telefonie.

3. Zacznij mówić do mikrofonu konferencyjnego.

Nawiązywanie połączenia

1. Upewnij się, że akcesorium TeleLink działa w trybie
telefonicznym. Kontrolka obok przycisku funkcyjnego powinna
świecić się na niebiesko. Jeżeli tak nie będzie, naciśnij przycisk
funkcyjny.

2. Podnieś słuchawkę z widełek lub naciśnij przycisk odbioru na
telefonie. Nasłuchuj sygnału wolnej linii.

3. Wybierz numer za pomocą telefonu.
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4. Zacznij mówić do mikrofonu konferencyjnego.

Zewnętrzne źródła dźwięku
Do urządzenia możesz podłączyć dowolne źródło dźwięku
wyposażone w wyjście liniowe. Umożliwia to oglądanie telewizji,
słuchanie radia, uczestniczenie w połączeniach konferencyjnych,
używanie dyktafonów itp. Możesz podłączyć również mikrofon
zewnętrzny — na przykład mikrofon z zaciskiem — albo parę
słuchawek.

Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku
Podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku powoduje wyświetlenie
menu, w którym można określić typ podłączonego urządzenia.

1. Podłącz zewnętrzne źródło dźwięku do wejścia dodatkowego.
Do podłączania źródeł wyposażonych w wyjście liniowe można
używać dołączonego kabla audio.
Spowoduje to automatyczne wyświetlenie menu Inputs.

2. Wybierz opcję odpowiadającą podłączonemu urządzeniu.
OpisOpcja

Komputer, telewizor, odtwarzacz
muzyczny itp.

Line In

Mikrofon z wysięgnikiem, mikrofon z
zaciskiem, itp.

Microphone in

Słuchawki nauszne lub douszne.Headphones out

3. Wyreguluj głośność dla właściwej opcji, ustawiając odpowiedni
poziom.
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Dla użytkowników
profesjonalnych

II.

W kolejnych punktach opisano zaawansowane funkcje i procedury,
które przewidziano z myślą o użytkownikach profesjonalnych i
zaawansowanych.
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Konfiguracja podstawowa4.
Przed przystąpieniem do konfiguracji dopilnuj ustawienia
preferowanego języka menu.

Zmiana języka menu
Domyślnym językiem menu jest angielski. Możesz zmienić język
w menu Settings.

1. Wybierz pozycję Settings > Language.
2. Wybierz pożądany język z listy dostępnych języków.

Nazwa urządzenia
W celu ułatwienia identyfikacji urządzenia możesz wprowadzić
nazwę, która będzie wyświetlana na ekranie.

1. Wybierz pozycję Settings > Name.
2. Do przewijania listy znaków używaj przycisku . Naciśnij

przycisk , aby wprowadzić wybrany znak.
3. Następnie wybierz pozycję  (aby anulować, wybierz zamiast

niej opcję ).
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Parowanie urządzeń Comfort
Digisystem

5.

Sparowanie dwóch lub większej liczby urządzeń Comfort Digisystem
gwarantuje bezpieczną łączność między nimi.

Comfort Digisystem to system łączności szyfrowanej cyfrowo
działający w oparciu o niepowtarzalne kody, które gwarantują
bezpieczeństwo transmisji danych. Wszystkim urządzeniom, które
mają być używane jednocześnie, należy przypisać ten sam kanał i
jednakowy kod.

W trakcie procedury parowania informacje o kanale i kodzie są
przesyłane z jednego urządzenia do pozostałych. W ten sposób
można utworzyć kombinację kanału i kodu w jednym urządzeniu i
rozpowszechnić ją wśród innych urządzeń w celu stworzenia
systemu.

Informacje o kanale i kodzie są nazywane danymi parowania.
Conference Microphone DC20 może zarówno przesyłać, jak i
odbierać dane parowania.

!

Ważne informacje W momencie dostawy we wszystkich
urządzeniach ustawiony jest jednakowy, fabryczny kod. Aby
zagwarantować bezpieczeństwo stosowania systemu, należy
wygenerować nowy kod.
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Przycisk parowania
Wszystkie urządzenia Comfort Digisystem są wyposażone w
przycisk parowania. Przycisk parowania umożliwia szybki dostęp
do funkcji parowania urządzenia.

Tabela 1: Skróty związane z parowaniem wprowadzane za pomocą
przycisku parowania.

OpisOpcja

Przejście do menu parowania.Jednokrotne krótkie
naciśnięcie.

Ustawienie urządzenia w tryb
odbioru danych parowania (w
przypadku urządzeń z więcej niż
jednym kanałem wpływa to
wyłącznie na kanał nadajnika).

Jednokrotne długie naciśnięcie.

Wysłanie danych parowania (w
przypadku urządzeń z więcej niż
jednym kanałem wpływa to
wyłącznie na kanał nadajnika).

Dwukrotne naciśnięcie.

Zmiana kanału
Jeżeli wybrany kanał jest niezgodny ze stosowaną konfiguracją lub
jeśli występują zakłócenia pochodzące z innego nadajnika
radiowego, można zmienić kanał z poziomu menu Channel.

1. Wybierz pozycję Communication > Channel.
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2. Wybierz pozycję:
OpisOpcja

Wybierz kanał na potrzeby
wbudowanego nadajnika.

Transmitter

Wstecz
Transmitter
Receiver

Wybierz kanał na potrzeby
wbudowanego odbiornika.

Receiver

Wstecz
Transmitter
Receiver

3. Wybierz z listy kanał, który chcesz wykorzystać.

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

Zielone kółko obok częstotliwości oznacza, że kanał jest wolny
od zakłóceń. Jeżeli kanał jest zajęty, kółko jest szare.

Dostępne kanały
W większości krajów europejskich dozwolone jest wykorzystywanie
przez aparaty słuchowe kanałów 1-3 (o częstotliwości od 863,250
do 864,750 MHz). W większości krajów europejskich oprócz kanałów
1-3 w pasmach A-F istnieje szereg kanałów, których
wykorzystywanie wymaga posiadania odpowiedniej licencji. Dostęp
do nich daje opcja Extended.
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Ważne informacje W każdym przypadku należy zapoznać się z
zarządzeniami lokalnego urzędu regulacji telekomunikacji
dotyczącymi kanałów ogólnodostępnych i takich, których
wykorzystywanie wymaga posiadania odpowiedniego zezwolenia.

Przesyłanie danych parowania
Przesłanie danych parowania z urządzenia Conference Microphone
DC20 pozwala zsynchronizować je z innymi urządzeniami pod
względem kanału i kodu. Powoduje to nadpisanie wszelkich danych
parowania zapisanych w parowanych urządzeniach.

1. Wybierz pozycję Communication > Pair
2. Zdecyduj, który kanał chcesz sparować, wybierając jedną z

następujących opcji:

• Transmitter
• Receiver

3. Przełącz w tryb odbioru danych parowania wszystkie
urządzenia, które chcesz sparować z urządzeniem Conference
Microphone DC20.
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4. Aby przesłać dane parowania, wybierz jedną z następujących
opcji:

OpisOpcja

Przesłanie aktualnego kodu.Send Info
Wstecz
Send Info
Receive Info
New Code Key

Wygenerowanie i przesłanie
nowego kodu.

New Code Key
Wstecz
Send Info
Receive Info
New Code Key !

Ważne informacje Spowoduje
to anulowanie sparowania z
wszystkimi urządzeniami.

Pomyślnemu przesłaniu danych towarzyszy wyświetlenie na
ekranie komunikatu Wysłano informacje!.

Odbiór danych parowania
Przełączenie urządzenia w tryb odbioru danych parowania
spowoduje nadpisanie bieżących ustawień kanału i kodu przez
odebrane dane.

1. Przełącz urządzenie w tryb odbioru danych parowania,
wybierając pozycję Communication > Pair.
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2. Zdecyduj, który kanał chcesz sparować, wybierając jedną z
następujących opcji:

• Transmitter
• Receiver

3. Wybierz pozycję Receive Info.
4. Prześlij dane parowania z urządzenia parowanego z

urządzeniem Conference Microphone DC20.

Pomyślnemu zakończeniu parowania towarzyszy wyświetlenie
słowa OK na ekranie urządzenia Conference Microphone DC20.

Parowanie pilota
Ze względu na zapobieżenie zdalnemu sterowaniu urządzeniem
Conference Microphone DC20 przez osoby niepowołane pilot może
sterować tylko tym urządzeniem, z którym został sparowany. W
przypadku wymiany pilota — dokonanej np. w ramach serwisu —
należy powtórnie wykonać procedurę parowania.

1. Wybierz pozycję Settings > Remote control.
2. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Enabled.
3. Wybierz pozycję Pair.
4. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie.

Pomyślnemu zakończeniu parowania towarzyszy wyświetlenie
słowa OK na ekranie urządzenia Conference Microphone DC20.

Conference Microphone DC2038



Ustawienia zaawansowane6.
Produkt ma specjalne funkcje i ustawienia, które umożliwiają
dostosowanie urządzenia do potrzeb użytkownika.

Stosowanie mikrofonu zdalnego do
rozmów telefonicznych
Istnieje możliwość stosowania w trakcie połączeń telefonicznych
(dostępnego osobno) dodatkowego mikrofonu Comfort Digisystem
jako mikrofonu zdalnego. Jest on szczególnie przydatny w
przypadku wykonywania połączeń w hałaśliwym otoczeniu, takim
jak biura wielostanowiskowe.

1. Funkcję mikrofonu zdalnego można włączać osobno dla
łączności Bluetooth i telefonii stacjonarnej:

• W przypadku łączności Bluetooth wybierz Communication >
Bluetooth.

• W przypadku linii stacjonarnej wybierz Inputs > TeleLink.

2. Włącz Remote Mic..

Użyj funkcji „Tel only”, aby
oszczędzać energię
Jeżeli urządzenie wykorzystywane jest głównie do rozmów
telefonicznych, czas pracy można wydłużyć, włączając funkcję Tel
only. Po włączeniu tej funkcji urządzenie będzie nadawać na falach
radiowych wyłącznie w trakcie połączeń telefonicznych.
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1. Wybierz pozycję Communication > Bluetooth.
(Funkcja ta dostępna jest również za pośrednictwem opcji
Inputs > TeleLink).

2. Włącz Tel only.

Regulacja brzmienia
Urządzenie umożliwia regulację wzmocnienia dźwięku w
poszczególnych zakresach częstotliwości. Wzmocnienie można
np. wyregulować tak, aby wyciszyć niepożądany dźwięk
szeleszczącego papieru bądź ograniczyć zbyt głośne niskie tony,
które mogą ograniczać słyszalność tonów wyższych.

!

Uwaga Ustawienia odpowiadające poszczególnym trybom pracy
mikrofonu są zapisywane niezależnie.

Regulacja wzmocnienia wysokich i niskich
tonów
Regulacja wzmocnienia wysokich i niskich tonów umożliwia zgrubne
dostosowanie charakterystyki częstotliwościowej urządzenia.
Funkcja ta przydaje się, gdy użytkownik odbiera brzmienie jako
zbyt „cienkie” lub „szorstkie”.

1. Wybierz pozycję Sound > Treble and Bass.
2. Wybierz pożądany zakres częstotliwości, naciskając przycisk

.
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3. Poruszaj sterownikiem ( ) w górę lub w dół, aby
wyregulować poziom głośności w wybranym zakresie
częstotliwości.

4. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić swój wybór.
Spowoduje to automatyczne przejście do kolejnego zakresu
częstotliwości.

5. Naciśnij przycisk , aby zapisać ustawienia, albo , aby
anulować.

Regulacja korektora
Korektor graficzny służy do precyzyjnej regulacji wzmocnienia
poszczególnych zakresów częstotliwości.

1. Wybierz pozycję Sound > Equalizer.
2. Poruszaj sterownikiem ( ) w górę lub w dół, aby

wyregulować poziom głośności w wybranym zakresie
częstotliwości.

3. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić swój wybór.
Spowoduje to automatyczne przejście do kolejnego zakresu
częstotliwości.

4. Naciśnij przycisk , aby zapisać ustawienia, albo , aby
anulować.

Perceptual Speech Enhancement
Perceptual Speech Enhancement (PSE) to wyjątkowa technologia
cyfrowego przetwarzania dźwięku wykorzystywana wyłącznie przez
mikrofony konferencyjne firmy Comfort Audio. Służy ona do
optymalizacji zrozumiałości mowy w miejscach o słabej akustyce,
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gdzie nie jest możliwe umieszczenie mikrofonu wystarczająco
blisko wypowiadającej się osoby. Mogą to być sytuacje, w których
mikrofon umieszczony w pobliżu mógłby zostać uznany za
niepożądany lub zbyt kłopotliwy — na przykład spotkania służbowe
lub kolacje. Technologia PSE zwiększa głośność mowy i skutecznie
ogranicza zbędne hałasy i dźwięki, które utrudniają jej rozumienie.
Funkcja PSE jest aktywna w trybach pracy bezkierunkowej
mikrofonu oraz wówczas, gdy używany jest mikrofon zewnętrzny.

Regulacja kompensacji PSE
Kompensacja PSE określa stopień, w jakim należy podwyższyć
poziom głośności w celu skompensowania postrzeganych strat
głośności, do których dochodzi w hałaśliwym otoczeniu. Ustawienie
to należy zwiększyć, jeżeli uzyskiwana w hałaśliwym otoczeniu
głośność pożądanych treści jest zbyt niska. Funkcja ta działa tylko
w trybach pracy bezkierunkowej mikrofonu. Ustawienia są
zapisywane oddzielnie dla każdego trybu.

1. Wybierz pozycję Sound > Advanced settings.
2. Wybierz pozycję PSE comp..
3. Przesuń sterownik  w górę lub w dół, aby wyregulować

poziom kompensacji.
4. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić swój wybór.

Ustawienia łączności Bluetooth
Ustawienia łączności Bluetooth umożliwiają dostosowywanie
sposobu działania urządzenia po podłączeniu do urządzenia
obsługującego technologię Bluetooth.
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Regulacja głośności własnego głosu
Słyszenie własnego głosu podczas prowadzenia rozmowy
telefonicznej może zapobiec skrępowaniu lub mówieniu zbyt głośno.
Odsłuch głosu może również ułatwić komunikację z otoczeniem w
trakcie połączenia telefonicznego.

!

Uwaga Funkcję tę można regulować wyłącznie w trakcie
trwającego połączenia telefonicznego.

1. Wybierz pozycję Communication > Bluetooth.
2. Wybierz pozycję Mix level i wyreguluj poziom głośności,

poruszając sterownikiem ( ) w górę lub w dół.
3. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

Zmiana domyślnego trybu mikrofonu
W momencie nawiązania połączenia telefonicznego urządzenie
automatycznie przejdzie we wcześniej wybrany tryb pracy
mikrofonu. Domyślny tryb pracy mikrofonu dla połączeń opartych
na technologii Bluetooth można zmienić w menu Bluetooth.

1. Wybierz pozycję Communication > Bluetooth > Mic. mode.
2. Użyj przycisków , aby wybrać tryb pracy mikrofonu
3. Zapisz wybór, naciskając przycisk .
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Usunięcie wszystkich sparowanych urządzeń
Bluetooth
W przypadku problemów z urządzeniem Bluetooth lub zamiaru
powtórzenia parowania można usunąć wszystkie sparowane
urządzenia Bluetooth z poziomu opcji menu Clear settings.

Wybierz pozycję Communication > Bluetooth > Clear settings.

Wszystkie sparowane urządzenia są usuwane z pamięci.

Blokowanie przycisków
Jeżeli chcesz zapobiec przypadkowemu naciskaniu przycisków,
możesz zablokować wszystkie funkcje, aktywując blokadę
przycisków (działanie przycisku zasilania jest niezależne od blokady
przycisków).

Wybierz pozycję Activate Key Lock.

Poskutkuje to wyświetleniem na ekranie urządzenia symbolu
pomarańczowej kłódki.

Ustawienia kodu PIN
Aby zapobiec wprowadzaniu zmian w urządzeniu przez niepowołane
osoby lub w przypadkowy sposób, możesz zabezpieczyć je
czterocyfrowym kodem PIN. Możliwe jest zablokowanie wszystkich
funkcji lub wybranej kategorii.

Konfiguracja kodu PIN
1. Wybierz pozycję Settings > PIN Code.
2. Zaznacz pozycję Enabled.
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3. Do przewijania listy znaków używaj przycisku . Naciśnij
przycisk , aby wprowadzić wybrany znak.

Wprowadź nowy PIN

1000 0
1

4. Następnie wybierz pozycję  (aby anulować, wybierz zamiast
niej opcję ).

!

Ważne informacje Zanotuj swój kod PIN. Jeżeli nie pamiętasz
kodu PIN, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Wybór blokowanych funkcji
Wybierając funkcje blokowane kodem PIN, możesz umożliwić
dostęp do najczęściej używanych funkcji przy jednoczesnym
zablokowaniu innych.

1. Wybierz pozycję Settings > PIN Code > Lock Select.
2. Wybierz funkcje, które chcesz zablokować:

OpisOpcja

Blokada dostępu do menu parowaniaPair

Po wybraniu tej pozycji kodem PIN
chroniony będzie dostęp do wszystkich
menu.

All Menus
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Ukrywanie okna wprowadzania kodu PIN
Okno wprowadzania kodu PIN może być ukrywane w celu
zapobieżenia zgadywaniu go przez osoby niepowołane. Gdy funkcja
ta jest włączona, użytkownik ma na skorzystanie z okna 3 sekundy
od momentu uruchomienia — po upływie tego czasu okno znika.

1. Wybierz pozycję Settings > PIN Code > Lock Select.
2. Wybierz pozycję Hide PIN Entry.

Zmiana kodu PIN
Aby zmienić bieżący kod PIN, trzeba najpierw go wprowadzić.

1. Wybierz pozycję Settings > PIN Code.
2. Wprowadź aktualny kod PIN.
3. Wybierz pozycję Change PIN.
4. Wprowadź nowy kod PIN.
5. Wybierz pozycję , aby potwierdzić wprowadzony kod PIN.

Dezaktywacja kodu PIN
Jeżeli chcesz zrezygnować z ochrony dostępu do urządzenia,
możesz dezaktywować kod PIN. PIN zostanie wówczas wyzerowany,
a ponowne zabezpieczenie urządzenia będzie wymagało
wprowadzenia nowego kodu.

1. Wybierz pozycję Settings > PIN Code.
2. Wprowadź aktualny kod PIN.
3. Usuń zaznaczenie opcji Enabled.
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FFC
Technologia Free Frequency Check (FFC) ułatwia znajdowanie
dostępnych częstotliwości. Gdy kanał będzie wolny od zakłóceń, w
menu wyboru kanałów wyświetlone zostanie obok niego zielone
kółko.

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

Jeśli zaznaczona jest opcja , podany zostanie poziom szumu tła
dla każdego kanału w dBm.

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

!

Uwaga W warunkach hałasu na poziomie >-80 dBm okrąg jest
podświetlony na zielono.

Przywracanie ustawień fabrycznych
Jeżeli chcesz przywrócić wszystkim ustawieniom wartości
domyślne, możesz przywrócić ustawienia fabryczne.

1. Wybierz pozycję Settings > Factory Reset.
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2. Wybierz pozycję Yes.

!

Ważne informacje Powoduje to utratę wszystkich ustawień.
Konieczne będzie ponowne sparowanie wszystkich urządzeń.
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Informacje o produkcieA.

Przegląd menu
Wstecz

Wstecz
Channel
Pair
Bluetooth

Communication

Wstecz
Treble and Bass
Equalizer
Advanced settings

Sound

Wstecz
Mic/Line in
Charger Unit
TeleLink
Receiver gain

Inputs

Wstecz
Charge
Language
PIN Code
Activate Key Lock
Name
Remote control
Factory Reset

Settings
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Activate Key Lock

About

Wstecz

Opuszczenie aktywnego menu.

Communication

Ustawienia kanałów komunikacji radiowej i parowania.

Zmiana kanałów nadawania i odbioru.Channel

Sparowanie urządzenia z innym urządzeniem
Comfort Digisystem. Umożliwia wygenerowanie
nowego kodu w celu zabezpieczenia systemu.

Pair

Łączenie mikrofonu z dowolnym telefonem
komórkowym za pośrednictwem technologii
Bluetooth.

Bluetooth

Sound

Ustawienia wpływające na jakość dźwięku.

Prosta regulacja korektora graficznego
urządzenia.

Treble and Bass

Zaawansowana regulacja odpowiedzi
częstotliwościowej w ośmiu pasmach.

Equalizer

Regulacja kompensacji PSE.Advanced settings

Inputs

Ustawienia różnych wejść audio.
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Typ wejścia i poziom wzmocnienia.Mic/Line in

Wzmocnienia wejścia dla ładowarki.Ładowarka

Wzmocnienie wejścia i wyjścia w przypadku
stosowania akcesorium TeleLink.

TeleLink

Wzmocnienie odbiornika wbudowanego.Receiver gain

Settings

Przejście do ustawień ogólnych.

Blokada urządzenia przed osobami
niepowołanymi za pomocą kodu PIN.

PIN Code

Po aktywacji funkcji Auto Power Off urządzenie
będzie się wyłączać po naładowaniu. Funkcja
Auto Restart będzie je ponownie włączać po
przerwaniu ładowania. Zgodnie z ustawieniami
fabrycznymi urządzenie pozostaje włączone w
trakcie ładowania.

Charge

Wybór języka menu.Language

Nadaj urządzeniu nazwę, aby ułatwić jego
identyfikację.

Name

Włączenie blokady przycisków w celu
zapobieżenia przypadkowemu naciśnięciu po
wygaszeniu ekranu.

Key lock

Włączanie i wyłączanie wskaźnika działania.Func.Indicator

Aktywacja i sparowanie pilota.Remote control

Przywraca ustawienia fabryczne urządzenia.
Powoduje to utratę wszystkich ustawień!

Factory Reset
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Activate Key Lock

Ręczne włączenie blokady przycisków. Można ją również włączyć,
naciskając , a następnie .

About

Wyświetlenie informacji o wersji oprogramowania sprzętowego.

Wskaźnik działania
Wskaźnik działania informuje o aktualnym stanie urządzenia.

Tabela 2: Wskazania trybu pracy mikrofonu

WskazanieStan

Tryb słuchania muzyki

Tryb bezkierunkowy o wąskim
zakresie

Tryb bezkierunkowy o szerokim
zakresie

Tryb kierunkowy
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Tabela 3: Wskazania parowania

WskazanieStan

Gotowość do odbioru inform. o
parowaniu

Wysłanie informacji o
parowaniu.

Odbiór informacji

Tabela 4: Wskazania ładowania

WskazanieStan

Ładowanie w toku

Ładowanie zakończone

Niski poziom naładowania
akumulatorów

!

Uwaga Gdy urządzenie jest uruchomione i umieszczone w
akcesorium TeleLink, sygnalizacja ładowania jest nieaktywna.

!

Uwaga Jeżeli podczas ładowania urządzenie jest uruchomione,
wskaźnik funkcji pozostaje podświetlony na czerwono nawet po
całkowitym naładowaniu akumulatorów.
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Tabela 5: Wskazania zdalnego sterowania

WskazanieStan

Odbiór polecenia

Tabela 6: Wskazania łączności Bluetooth

WskazanieStan

Tryb parowania aktywny

Parowanie zakończone
pomyślnie

Połączenie w toku

Usunięcie ustawień

Tryby pracy mikrofonu
Conference Microphone ma cztery różne tryby pracy mikrofonu,
które można wybierać przyciskami . Dwa tryby bezkierunkowe
można również wybierać pilotem.

Tryb słuchania muzyki

Nadaje się do odsłuchu muzyki lub stosowania w bardzo cichych
pomieszczeniach z korzystną akustyką. Funkcja PSE wyłączona.
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Tryb bezkierunkowy o szerokim zakresie 

Wzmacnia mowę i ogranicza hałas. Silne wzmocnienie cichych
dźwięków. Odpowiedni w większości sytuacji, w których słyszalnych
musi być kilka osób. Funkcja PSE włączona.

Tryb bezkierunkowy o wąskim zakresie 

Wzmacnia mowę i ogranicza hałas. Słabsze wzmocnienie cichych
dźwięków. Odpowiedni do wyjątkowo głośnych miejsc, a także
mniejszych grup i spotkań. Funkcja PSE włączona.

Tryb kierunkowy

Mikrofon zbiera dźwięki z określonego kierunku. Odpowiedni do
stosowania z telefonem lub w trakcie rozmów z jedną osobą w
hałaśliwym otoczeniu. W celu uzyskania najlepszego efektu
mikrofon należy umieścić w pobliżu źródła dźwięku. Funkcja PSE
jest wyłączona.
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Uwaga Po ustawieniu trybu kierunkowego kierunek nagrywania
będzie zmieniać się automatycznie, jeżeli urządzenie zostanie
umieszczone na ładowarce lub akcesorium TeleLink.

Akcesoria opcjonalne
Dostępne są następujące akcesoria do produktu:

Miękki futerał
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Mikrofon z wysięgnikiem,
czarny

Mikrofon z wysięgnikiem,
beżowy

TeleLink

Specyfikacja techniczna
SST - SecureStream TechnologyTyp

nadajnika/odbiornika

Około 30 mZasięg

115 x 62 x 14 mmWymiary

90 gCiężar

852 - 872 MHzZakres częstotliwości
nadajnika

(f2) 768 - 785 MHz , (f1) 824 - 849 MHzZakres częstotliwości
odbiornika
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WbudowaneAnteny

Do 10 godzin. Różny w zależności od
warunków eksploatacji. Pomiaru
dokonano przy ustawieniach
fabrycznych.

Czas pracy

Do 5 godzin.Czas ładowania

Połączenie czterech mikrofonów
wbudowanych, kierunkowych i
bezkierunkowych

Mikrofon

Wejście mikrofonu/liniowe, gniazdo do
testowania ze słuchawkami, gniazdo
ładowarki i gniazdo akcesorium
TeleLink

Złącza

Wersja 2.1Protokół Bluetooth

Handsfree Profile (HFP), Headset
Profile (HSP)

Obsługiwane profile

CR2025, Li-MnPilot na baterie
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Łączność radiowaB.
Transmisja dźwięku między nadajnikami i odbiornikami Comfort
Digisystem odbywa się z wykorzystaniem technologii komunikacji
radiowej. Podobnie jak we wszystkich systemach łączności
radiowej, wykorzystuje się do tego określone kanały. Używanie
dwóch nadajników na tym samym kanale lub na sąsiednich
kanałach może wiązać się z występowaniem zakłóceń. Inne
urządzenia elektroniczne również mogą powodować zakłócenia w
łączności radiowej.

Przydział kanałów
Uzyskanie optymalnej łączności radiowej wymaga uwzględnienia
rozmieszczenia nadajników i przydziału częstotliwości. Zwiększenie
odległości między nadajnikami umożliwia wykorzystanie bliższych
sobie częstotliwości.

Jeżeli jednocześnie używa się nadajnika i wbudowanego odbiornika
urządzenia, jego optymalne działanie wymaga zapewnienia
występowania pomiędzy częstotliwościami nadawania i odbioru co
najmniej 15 MHz różnicy.

Różnica pomiędzy częstotliwościami nadawania i odbioru nie może
wynosić dokładnie 26,0 MHz. Conference Microphone DC20
uniemożliwia skonfigurowanie częstotliwości w taki sposób.

Jeżeli w tym samym pomieszczeniu wykorzystuje się kilka
częstotliwości nadawania, optymalne działanie urządzeń wymaga
zapewnienia istnienia pomiędzy nimi różnic rzędu co najmniej
1 MHz.
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Zasięg łączności radiowej
Zasięg łączności radiowej wynosi około 30 m. Może on jednak różnić
się w zależności od panujących w otoczeniu warunków.
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Konserwacja akumulatorówC.
Produkt ten wykorzystuje akumulator litowo-jonowo-polimerowy.
W akumulatorach litowo-jonowych nie występuje tak zwany „efekt
pamięci”, dzięki czemu zachowanie osiągów akumulatorów nie
wymaga ich regularnego całkowitego rozładowywania.

Wraz z upływem czasu pojemność akumulatorów maleje. Dotyczy
to wszystkich akumulatorów bez wyjątku. Okres eksploatacji
akumulatora zależy od sposobu jego wykorzystywania. Zaleca się
częste ładowanie akumulatorów przez krótki czas. Po upływie
połowy teoretycznego czasu ładowania akumulator jest naładowany
w 90%. Do długotrwałego przechowywania nadaje się akumulator
naładowany do połowy. W przypadku konieczności wymiany
akumulatora należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

Czas pracy urządzenia różni się w zależności od wykorzystywanych
funkcji. Funkcje takie jak Bluetooth i wbudowany nadajnik można
wyłączać, aby przedłużać czas działania.

Wymiana baterii w pilocie
Pilot wyposażony jest w wymienną baterię litową o napięciu 3 V
(CR2025). W normalnych okolicznościach trwałość baterii wynosi
kilka lat. Baterię należy wymienić, gdy wskaźnik działania pilota
jest słabo podświetlony lub nie świeci się w ogóle.
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1. Ostrożnie popchnij zatrzask, aby zwolnić oprawkę baterii.

2. Wyciągnij oprawkę baterii.
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3. Umieść nową baterię w oprawce.

Uwaga! Należy przestrzegać wskazanej biegunowości.
Zlekceważenie tego zalecenia może doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia.

4. Wepchnij uchwyt baterii z powrotem na miejsce.
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Wykrywanie i usuwanie
usterek

D.

W przypadku napotkania problemu dotyczącego obsługi urządzenia
odwołaj się do poniższych wytycznych. Jeżeli nie umożliwi to
wyeliminowania problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą
urządzenia.

RozwiązaniePrzyczynaProblem

• Naładuj akumulator.
• Naciśnij przycisk  i

przytrzymaj go przez co
najmniej 2 sekundy.

• Akumulatory są
rozładowane.

• Przycisk  zwolniono
zbyt szybko.

• Urządzenie nie włącza
się.

• Wyłącz funkcję
wyciszenia mikrofonu
i/lub odbiornika.

• Zmniejsz odległość
dzielącą mikrofon od
wypowiadającej się
osoby.

• Mikrofon i/lub odbiornik
jest wyciszony.

• Odległość między
mikrofonem i
wypowiadającą się
osobą jest zbyt duża.

• Mowa brzmi
niewyraźnie.

• Zmniejsz odległość
dzielącą mikrofon od
odbiornika. Maksymalna
odległość wynosi około
30 m.

• Odległość między
mikrofonem i
odbiornikiem jest zbyt
duża.

• Zasięg jest słaby i/lub
występują zakłócenia
statyczne.

• Powtórz procedurę
parowania. Patrz:
Parowanie urządzeń
Comfort Digisystem
na stronie 33

• Nie sparowano
urządzeń.

• Słychać tylko głośne
syczenie (dźwięk nie jest
przesyłany).

• Wyłącz funkcję Auto
Power Off

• Funkcja Auto Power Off
jest włączona.

• Urządzenie nie włącza
się podczas ładowania.
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RozwiązaniePrzyczynaProblem

• Wybierz inny kanał.
Patrz: Zmiana kanału
na stronie 34

• Wybrany kanał jest
nieodpowiedni.

• Na wyświetlaczu
widoczny jest
komunikatNieprawidłowy
kanał. Wybierz
ponownie. lub
Zakłócenia kanału!
Wybierz ponownie..

• Wycisz wbudowany
odbiornik, naciskając
przycisk .

• Powtórz procedurę
parowania. Patrz:
Parowanie urządzeń
Comfort Digisystem
na stronie 33

• Zakłócenia pochodzące
z innego nadajnika
radiowego wpływają na
działanie wbudowanego
odbiornika.

• Wbudowany odbiornik
nie został sparowany z
odpowiadającym mu
nadajnikiem.

• Mowa jest przesyłana,
ale słychać głośny szum
tła.

• Upewnij się, że
urządzenie z obsługą
Bluetooth obsługuje
którykolwiek spośród
wymaganych profili.
Patrz: Specyfikacja
techniczna.

• Urządzenie z obsługą
Bluetooth nie obsługuje
wymaganych profili.

• Nie udaje się sparować
urządzenia z obsługą
Bluetooth z
urządzeniem
Conference Microphone
DC20.

• Wyłącz wyciszenie
mikrofonu.

• Powtórz procedurę
parowania. Patrz:
Parowanie urządzeń
Comfort Digisystem
na stronie 33

• Mikrofon jest wyciszony.
• Kanały nadajnika i

odbiornika są
niezgodne.

• Nic nie słychać.
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Serwis i gwarancja
Firma Comfort Audio AB udziela ograniczonej gwarancji na okres
dwóch lat od daty dostarczenia produktu. Gwarancja obejmuje
wszelkie wady produkcyjne i materiałowe. W przypadku akcesoriów
okres gwarancji wynosi 90 dni od daty dostawy. Należy uwzględnić
porozumienia i przepisy lokalne. Problemy wynikające z
nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniem albo modyfikowania
jego elementów wewnętrznych lub akcesoriów nie są objęte
gwarancją.

W przypadku konieczności przeprowadzenia serwisu urządzenia
należy skontaktować się z jego sprzedawcą. W razie jakichkolwiek
wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z firmą Comfort Audio
— wszelkie pytania są mile widziane.

Centra serwisowe

Centrala

SZWECJA/CAŁY ŚWIAT
 +46 35 260 16 00

 service@comfortaudio.se

 www.comfortaudio.se
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Filie

NORWEGIADANIA
 +47 959 87 910 +45 33 78 03 02

 service@comfortaudio.no info@comfortaudio.dk

 www.comfortaudio.no www.comfortaudio.dk

BENELUKSNIEMCY
 +31 229 21 18 65 +49 711 67 400 224

 service@comfortaudio.nl service@comfortaudio.de

 www.comfortaudio.nl www.comfortaudio.de

USA
 +1 877 635-3529

 service@comfortaudio.us

 www.comfortaudio.us
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Dane kontaktowe

Centrala

SZWECJA
Comfort Audio AB

Box 154

SE-301 05 Halmstad

 +46 35 260 16 00

 info@comfortaudio.com

 www.comfortaudio.com

Filie

NORWEGIADANIA
Comfort Audio ASComfort Audio ApS

Postboks 304Benediktevej 5, 1.sal

NO-3201 SandefjordDK-3480 Fredensborg

 +47 959 87 910 +45 33 78 03 02

 info@comfortaudio.no info@comfortaudio.dk

 www.comfortaudio.no www.comfortaudio.dk
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BENELUKSNIEMCY

Comfort Audio BVComfort Audio GmbH

Nieuwe Steen 20Curiestraβe 2

NL-1625 HV HoornDE-70563 Stuttgart

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

 info@comfortaudio.nl info@comfortaudio.de

 www.comfortaudio.nl www.comfortaudio.de

USA
Comfort Audio Inc.

411 E. Business Center Drive

Suite 109

Mount Prospect, IL 60056, USA

 +1 888 421-0843

 usa@comfortaudio.com

 www.comfortaudio.us
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Symbole umieszczone na
produkcie

Produkt spełnia wymagania
Dyrektywy 93/42/EWG,
dotyczącej wyrobów
medycznych, wraz ze zmianami.
Produkt spełnia najważniejsze
wymagania Dyrektywy
1999/5/WE, dotyczącej urządzeń
radiowych i końcowych
urządzeń telekomunikacyjnych,
wraz ze zmianami.

Produkt podlega wymaganiom
Dyrektywy 2002/96/WE,
dotyczącej odpadów
elektrycznych i elektronicznych
(WEEE), wraz ze zmianami.
Produkt i dedykowane mu
akcesoria należy poddawać
recyklingowi w sposób zgodny
z krajowymi przepisami.

Prąd stały

W zależności od rozporządzeń
obowiązujących w kraju
stosowania urządzenie może
podlegać ograniczeniom
dotyczącym wykorzystywanych
częstotliwości.
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Gniazdo ładowania
akumulatorów

Do użytku tylko w zamkniętych
pomieszczeniach.

Urządzenie klasy II.
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Informacje o znakach
handlowych i prawach
autorskich
Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem handlowym spółki Bluetooth
SIG, inc.

DECT™ jest znakiem towarowym Europejskiego Instytutu Norm
Telekomunikacyjnych (ETSI).

Comfort Digisystem™ jest znakiem handlowym spółki Comfort
Audio AB.

SecureStream Technology™ jest znakiem handlowym spółki
Comfort Audio AB.

Comfort Audio™ jest znakiem handlowym spółki 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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