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KäyttöohjeI.
Tämä oppaan osa käsittelee päivittäisiä toimia, jotka laitteen
käyttäjän on hyvä sisäistää.
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Johdanto1.
Kiitos Conference Microphone DC20-laitteen hankinnasta!

Conference Microphone DC20 on osa Comfort Digisystem™

-järjestelmää, joka hyödyntää langatonta digitaalista tekniikkaa,
tuottaa alan parhaimman äänenlaadun ja estää salatun
tiedonsiirron avulla myös äänen salakuuntelun.

Saat eniten hyötyä uudesta laitteestasi, kun luet nämä ohjeet ennen
sen ensimmäistä käyttökertaa. Kiinnitä erityistä huomioita
pakkauksessa olevaan painettuun asiakirjaan Tärkeitä
turvallisuusohjeita.

Tämä laite
Conference Microphone DC20 on edistyksellinen mikrofoni, jossa
on mahdollisuus määrittää suuntakuvion koko ja muoto. Se voidaan
yhdistää kahteen Bluetooth-ominaisuudella varustettuun
puhelimeen sekä lankapuhelimeen TeleLink-lisävarusteen avulla.
Sisäänrakennetun vastaanottimen avulla voit määrittää useasta
langattomasta Digisystem-mikrofonista koostuvan järjestelmän.

SST™

SecureStream Technology (SST) on Comfort Audion patentoitu
digitaalinen tiedonsiirtotekniikka. Se mahdollistaa turvallisen ja
viiveettömän väylän tiedonsiirtoon muiden Comfort Digisystem
-laitteiden kanssa.
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Yleiskuvaus

1

2

3

4

5
6 7

8

9
10

11 12

13

1. Päällä/Pois-painike 
2. Pariliitäntäpainike 
3. Toimintomerkkivalo
4. Valikkosäädin 
5. Latausliitäntä
6. Aux-sisään/-ulos
7. Monitoimiliitäntä
8. Mikrofoni
9. Näyttö
10. Toimintatilapainikkeet 
11. Vastauspainike 
12. Mykistä vastaanotin -painike 
13. Mykistä mikrofoni -painike 
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Näyttö

1 2 3

4

5

67

8

9

10

11 12

13

14

Ch:2
Ch:A54

“NIMI”

1. Lähettimen kanava
2. Vastaanottimen kanava
3. Akun varaustila
4. Signaalin laatu
5. Näppäinlukko
6. Laitteen nimi
7. Nykyinen aux-asetus
8. Nykyinen mikrofonitila
9. Vastaanottimen tila
10. Lähettimen tila
11. Bluetooth aktivoitu
12. Bluetooth-liitäntätila
13. Mikrofonin mykistys aktiivinen
14. Vastaanottimen mykistys aktiivinen
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Kauko-ohjaus DC05

Yleiskuvaus

1

2

34

56

7

8

1. Toimintomerkkivalo
2. Vastaanotin pois / vastaanottimen äänenvoimakkuus

pienemmälle
3. Vastaanotin päälle / vastaanottimen äänenvoimakkuus

suuremmalle
4. Mikrofoni pois
5. Mikrofoni päälle
6. Kapea suuntaamaton -tila
7. Laaja suuntaamaton -tila
8. Akkukotelo
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Latausteline

Yleiskuvaus

1
2

3

1. Latausliitäntä
2. USB-liitäntä
3. Tuloliitäntä 1
4. Tuloliitäntä 2

Pakkauksen sisältö
Kaulanauha

Mikrokuitupussi
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Klipsimikrofoni

Virtalähde

Latausteline

Haaroituskaapeli

Kauko-ohjain DC05

Audio-sarja
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Käyttöönotto2.
Tässä kappaleessa kerrotaan, kuinka laitteen käyttöönottoon
tarvittavat perustoimenpiteet suoritetaan.

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

1. Liitä paketissa ollut latauslaite latausliitäntään.

Varo:  Käytä vain Comfort Audio AB:n toimittamaa laturia.
Muun tyyppisen laturin käyttö voi vahingoittaa laitetta.
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2. Liitä latauslaite pistorasiaan.

Toimintomerkkivalo palaa punaisena merkiksi siitä, että laite
latautuu.

!

Huomaa:  Laite voi kuumentua latauksen aikana, mutta se
on täysin normaalia. Laitteessa on ylilataus- ja
ylikuumentumissuojaus, jotka estävät akkujen vaurioitumisen.

Kun valo muuttuu vihreäksi, laite on täyteen ladattu.
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Käynnistys
1. Paina , kunnes käynnistyspalkin valo palaa kokonaan.

2. Valitse parhaan puhelaadun tuottava mikrofonin toimintatila
painamalla .

Valikon selaaminen
Valikkoa selataan laitteen sivulla olevalla  -säätimellä.
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1. Aktivoi valikko painamalla .

2. Siirry haluamaasi valikkovaihtoehtoon siirtämällä säädintä ylös
tai alas.

3. Valitse alavalikko tai aktivoi valittuna oleva vaihtoehto
painamalla .

4. Kun valinta on tehty, pääset edelliseen valikkoon painamalla
Takaisin-vaihtoehtoa.
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Käyttö3.
Hankkimasi laite on erittäin monipuolinen ja se soveltuu
monentyyppisiin tilanteisiin, joissa on tärkeää kuulla puhe selvästi.

Kokoukset ja konferenssit
Kokouksissa ja konferensseissa on erittäin tärkeää, että
keskusteluita voi seurata ilman erityisiä ponnisteluita.
Konferenssimikrofonin avulla voit kuulla ympärilläsi olevia ihmisiä
selkeästi ja kuuluvasti ilman kädestä toiseen annettavaa mikrofonia
tai monimutkaisia järjestelyjä. Mukana toimitetun kaukosäätimen
avulla voit säätää asetuksia häiritsemättä kokousta.
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Huomaa:  Kauko-ohjaimella käytettävät toiminnot on merkitty
symbolilla .

Osallistu kokoukseen
Tyypillisiä pöydän ympärillä käytäviä keskusteluja varten pöydän
keskelle asetettava konferenssimikrofoni riittää kaikkien
osallistujien äänen vahvistamiseen.

1. Aseta konferenssimikrofoni pöydälle, mahdollisimman lähelle
osallistujia.

2. Valitse suuntaamaton mikrofoni -tila painikkeilla . 
3. Säädä vastaanottimen äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

Käyttö luentomikrofonina
Suuremmissa kokouksissa ja konferensseissa, joissa on
luennoitsija, voit käyttää sisäänrakennetun vastaanottimen avulla
ylimääräistä Comfort Digisystem -mikrofonia (hankittava erikseen),
joka kiinnitetään klipsillä luennoitsijaan.
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1. Aseta konferenssimikrofoni pöydälle, mahdollisimman lähelle
osallistujia.

2. Aktivoi sisäänrakennettu vastaanotin painikkeella . 
3. Kytke luennoitsijan mikrofoni päälle.
4. Varmista, että näytöllä oleva signaalin laadun ilmaisin ( )

palaa punaisena.
5. Säädä vastaanottimen äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.
6. Säädä tarvittaessa luennoitsijan puheen voimakkuutta

valikkokohdassa Sisääntulot > Vast. taso.
(Myös kaukosäätimen vastaanotinpainikkeiden pitkä painallus
säätää äänenvoimakkuutta.)

Käyttö puheluiden aikana
Kuuleminen puhelimessa on monille kuulolaitteen käyttäjille
vaikeaa. Konferenssimikrofonin avulla voit kuulla puheen selvästi
sekä lanka- että matkapuhelimia käytettäessä.
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Huomaa:  Voit käyttää laitetta lankapuhelimen kanssa
TeleLink-lisätarvikkeen avulla.

Bluetooth®

Bluetooth-tekniikan ansiosta tätä tuotetta voidaan käyttää
langattomana handsfree-laitteena kaikissa Bluetoothilla
varustetuissa puhelimissa. Yhteys voidaan samanaikaisesti
muodostaa enintään kahteen laitteeseen.

Bluetooth-yhdistäminen

Conference Microphone DC20 ja Bluetooth-laite on liitettävä pariksi,
ennen kuin niitä voidaan käyttää yhdessä.

1. Valitse Kommunikaatio > Bluetooth.
2. Varmista, että Bluetooth on aktivoitu. Jos ei, valitse Aktivoi.
3. Valitse:

• Yhdistä mobiili, jos haluat laitepariksi matkapuhelimen.
• Yhdistä puhelin, jos haluat laitepariksi DECT™-puhelimen.

Tämä käynnistää pariliitännän muodostamisen, eli tämä laite
on löydettävissä Bluetooth-laitteessasi.

Valmistele puhelin
BT yhdistämiseen

PIN:0000
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4. Aseta Bluetooth-laitteesi etsimään uusia laitteita (katso
lisätietoja laitteen käyttöohjeesta).

5. Kun uusi laite on löytynyt, valitse löytyneiden laitteiden
luettelosta DC20.

6. Jos järjestelmä kysyy PIN-koodia, kirjota Comfort Digisystem
-yksikön näytössä näkyvä PIN-koodi.

Kun pariliitännän muodostuminen onnistuu, näyttöön tulee teksti
Yhdistetty laitteeseen ja Bluetooth-laitteesi nimi.

Yhdistetty

laitteeseen

"nimi"

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, näytölle tulee teksti Vastaa?.

1. Vastaa puheluun painamalla .

Vihje:  Puhelun äänenvoimakkuutta säädetään painikkeella
.

2. Kun haluat päättää puhelun, paina  -painiketta uudelleen
tai katkaise puhelu puhelimestasi.

Puhelun soittaminen

Useimmissa puhelimissa puhelun voi soittaa joko puhelinta tai
Bluetooth-kuulokkeita käyttäen.
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1. Soita puhelu yhdellä seuraavista tavoista:
KuvausValinta

Ääni siirtyy automaattisesti
Conference Microphone
DC20-laitteeseen.

Valitse numero
puhelimesta.

Paina  -painiketta noin 2 s
ajan.

Valitse viimeksi soitettu
puhelinnumero.

Paina  -painiketta lyhyesti,
noin 1/2 s ajan.

Käytä äänivalintaa.

!

Huomaa:  Käytössä olevat soittomahdollisuudet riippuvat
käytetystä puhelimesta. Katso tarkemmat tiedot puhelimesi
käyttöohjeesta.

2. Kun haluat päättää puhelun, paina  -painiketta uudelleen
tai katkaise puhelu puhelimestasi.

Lankapuhelin
TeleLink-lisävarusteen (hankittava erikseen) avulla Conference
Microphone DC20 voidaan liittää lankapuhelimeen.

!

Huomaa:  Katso yhdistämisohjeet TeleLink-oppaasta.
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Puheluun vastaaminen

1. Varmista, että TeleLink on puhelintilassa. Toimintopainikkeen
vieressä olevan valon tulisi olla sininen. Muussa tapauksessa
paina toimintopainiketta.

2. Nosta luuri tai paina puhelimen vastauspainiketta.
3. Puhu konferenssimikrofoniin.
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Puhelun soittaminen

1. Varmista, että TeleLink on puhelintilassa. Toimintopainikkeen
vieressä olevan valon tulisi olla sininen. Muussa tapauksessa
paina toimintopainiketta.

2. Nosta luuri tai paina puhelimen vastauspainiketta. Kuuntele,
että valintaääni kuuluu.

3. Valitse numero puhelimella.
4. Puhu konferenssimikrofoniin.

Ulkoiset äänilähteet
Laitteeseen voidaan kytkeä mikä tahansa äänilähde, jossa on äänen
lähtöliitäntä. Tämän ansiosta voit kuunnella televisiota,
neuvottelupuheluita, äänitallenteita jne. Lisäksi laitteeseen voi
kytkeä myös ulkoisen mikrofonin, esimerkiksi klipsimikrofonin tai
kuulokkeet.

Ulkoisen äänilähteen liittäminen
Kun liität ulkoisen äänilähteen, näyttöön tulee valikko, josta valitaan
liitetyn laitteen tyyppi.
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1. Liitä ulkoinen äänilähde aux-liitäntään.
Voit kytkeä linjatason laitteet pakkauksessa olevalla
äänikaapelilla.
Sisääntulot-valikko tulee näkyviin automaattisesti.

2. Valitse vaihtoehto, joka vastaa liittämääsi laitetta.
KuvausValinta

Tietokone, TV, musiikkisoitin jne.Sisääntulo

Varsimikrofoni, klipsimikrofoni jne.Mikr. Sisääntulo

Kuulokkeet tai nappikuulokkeet.Kuulokkeet

3. Säädä asianomaisen vaihtoehdon äänenvoimakkuutta, kunnes
taso on sopiva.
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AmmattilaisilleII.
Seuraavat kappaleet kuvaavat lisäominaisuuksia ja toimenpiteitä,
jotka on tarkoitettu ensisijaisesti ammattilaisten ja laitteen
toimintaan syvästi perehtyneiden käyttäjien käyttöön.
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Perusasetukset4.
Varmista ennen tuotteen asetusten valintaa, että oikea valikkokieli
on valittuna.

Valikkokielen vaihtaminen
Valikkokieli on oletuksena englanti. Voit vaihtaa kielen valikosta
Asetukset.

1. Valitse Settings > Language.
2. Valitse haluamasi kieli kieliluettelosta.

Laitteen nimeäminen
Voit helpottaa laitteen tunnistamista antamalla sille nimen, joka
näkyy näytöllä.

1. Valitse Asetukset > Nimi.
2. Selaa merkkiluetteloa -painikkeen avulla. Valitse merkki

ja paina .
3. Valitse lopuksi  (tai peruuta valitsemalla ).
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Comfort Digisystem
-laitteiden kytkeminen
laitepareiksi

5.

Kahden tai useamman Comfort Digisystem -laitteen kytkeminen
laitepareiksi varmistaa, että niiden välinen tiedonsiirto tapahtuu
turvallisesti.

Comfort Digisystem on digitaalisesi salattu viestintäjärjestelmä,
joka käyttää ainutkertaisia koodiavaimia turvallisen tiedonsiirron
varmistamiseksi. Kaikki yhdessä käytettävät laitteet on asetettava
samalle kanavalle ja niiden on jaettava sama koodiavain.

Pariliitännässä tiedot käytettävästä kanavasta ja koodiavaimesta
lähetetään yhdestä yksiköstä yhdelle tai useammalle laitteelle.
Tämä mahdollistaa kanavan ja koodiavainyhdistelmän luomisen
yhdessä yksikössä ja niiden jakamisen muille yksiköille
yhteisjärjestelmän luomiseksi.

Kanava- ja koodiavaintiedoista käytetään laitteessa tässä
asiakirjassa nimeä liitäntäinfo. Conference Microphone DC20 -laite
voi sekä lähettää että vastaanottaa pariliitäntätietoja.

!

Tärkeää:  Ostohetkellä kaikissa yksiköissä on sama
oletuskoodiavain. Turvallisuussyistä koodiavain kannattaa
muuttaa heti.
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Pariliitäntäpainike
Kaikissa Comfort Digisystemin yksiköissä on pariliitäntäpainike.
Pariliitäntäpainike mahdollistaa laitteen pariliitäntäasetusten
nopean käyttöönoton.

Taulu 1. Pariliitäntäpainikkeen kautta käsiteltävät
pariliitäntäpikakomennot.

KuvausVaihtoehto

Avaa pariliitäntävalikon.Yksi painallus.

Määrittää laitteen
vastaanottamaan
pariliitäntätietoja. (Jos
laitteessa on useampi kuin yksi
kanava, tämä toiminto koskee
vain lähettimen kanavaa.)

Pitkä painallus.

Lähettää pariliitäntätiedot. (Jos
laitteessa on useampi kuin yksi
kanava, tämä toiminto koskee
vain lähettimen kanavaa.)

Kaksi painallusta.

Kanavan vaihtaminen
Jos valittu kanava ei sovi laitteen asetuksiin, tai jos jokin muu
radiolähde aiheuttaa siinä häiriöitä, voit vaihtaa toiseen kanavaan
Kanava-valikon kautta.

1. Valitse Kommunikaatio > Kanava.
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2. Valitse:
KuvausValinta

Aseta kanava
sisäänrakennetulle
lähettimelle.

Lähetin

Takaisin
Lähetin
Vastaanotin

Aseta kanava
sisäänrakennetulle
vastaanottimelle.

Vastaanotin

Takaisin
Lähetin
Vastaanotin

3. Valitse kanavaluettelosta haluamasi kanava.

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

Taajuusmerkinnän vieressä oleva vihreä ympyrä kertoo, että
kanavalla ei esiinny häiriöitä. Jos kanava on varattu, ympyrä
on harmaa.

Käytettävissä olevat kanavat
Useimmissa Euroopan maissa kanavia 1 - 3 (863,250 –
864,750 MHz) voidaan käyttää kuulemisen apuvälineille. Kanavien
1-3 lisäksi kaistoilla A-F on useita kanavia, joiden käyttö vaatii
useimmissa Euroopan maissa lisenssiä. Nämä löytyvät vaihtoehdon
Laajennettu alta.
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Tärkeää:  Paikallisilta taajuudenvalvontaviranomaisilta on aina
tarkastettava, mitkä kanavat ovat vapaasti käytettävissä ja mitkä
taas vaativat lisenssiä.

Pariliitäntätietojen lähettäminen
Lähettämällä pariliitäntätiedot Conference Microphone DC20
-laitteesta voit synkronoida sen kanavan ja koodiavaimen muiden
yksiköiden kanssa. Toisessa laitteessa mahdollisesti olevat
pariliitäntätiedot korvataan lähetettävillä tiedoilla.

1. Valitse Kommunikaatio > Pariliitäntä
2. Valitse joko lähettävä tai vastaanottava kanava seuraavilla

vaihtoehdoilla:

• Lähetin
• Vastaanotin

3. Aseta yksikkö tai yksiköt, jotka haluat kytkeä laitepariksi
Conference Microphone DC20 -laitteen kanssa
pariliitäntätietojen vastaanottamiseksi.
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4. Lähetä laiteparitiedot yhdellä seuraavista tavoista:
KuvausValinta

Lähettää voimassa olevan
koodiavaimen.

Lähetä info
Takaisin
Lähetä info
Vastaanota info
Uusi koodiavain

Generoi ja lähettää uuden
koodiavaimen.

Uusi koodiavain
Takaisin
Lähetä info
Vastaanota info
Uusi koodiavain !

Tärkeää:  Tämä katkaisee
pariliitännän aiemmin
pariliitettyihin laitteisiin.

Kun tiedot on lähetetty, näytölle tulee teksti Info
lähetetty!.

Pariliitäntätietojen
vastaanottaminen
Kun yksikkö asetetaan vastaanottamaan pariliitäntätiedot, sen
senhetkinen kanava ja koodiavain korvataan vastaanotettavalla
tiedolla.

1. Aseta yksikkö vastaanottamaan tiedot valitsemalla
Kommunikaatio > Pariliitäntä.
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2. Valitse joko lähettävä tai vastaanottava kanava seuraavilla
vaihtoehdoilla:

• Lähetin
• Vastaanotin

3. Valitse Vastaanota info .
4. Lähetä pariliitäntätiedot yksiköstä, jonka aiot liittää pariksi

Conference Microphone DC20-laitteen kanssa.

Jos pariliitännän muodostaminen onnistui, sana OK ilmestyy
Conference Microphone DC20-laitteen näytölle.

Kaukosäätimen yhdistäminen
Jotta muut eivät voisi ohjata Conference Microphone DC20-laitetta
etäohjatusti, kaukosäädin toimii vain sen laitteen kanssa, jonka
pariksi se on asetettu. Jos kaukosäädin on vaihdettu esimerkiksi
huollossa, pariliitäntä on tehtävä uudelleen.

1. Valitse Asetukset > Kaukosäädin.
2. Tarkasta, että vaihtoehto Aktivoitu on valittuna.
3. Valitse Pariliitäntä.
4. Paina mitä tahansa painiketta kaukosäätimestä.

Jos pariliitännän muodostaminen onnistui, sana OK ilmestyy
Conference Microphone DC20-laitteen näytölle.
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Laitteen säätäminen6.
Tässä laitteessa on erityisominaisuuksia ja asetuksia, joilla se
voidaan säätää käyttäjän omien tarpeiden mukaan.

Käytä etämikrofonia
puhelinyhteyksiin
Toista Comfort Digisystem -mikrofonia (hankittava erikseen)
voidaan käyttää puheluiden aikana etämikrofonina. Tämä on
erityisen hyödyllistä, kun puhelu tapahtuu meluisissa
ympäristöissä, kuten avokonttorissa.

1. Voit aktivoida etämikrofonitoiminnon erikseen Bluetooth- ja
lankapuhelimille:

• Bluetooth-käytössä valitse Kommunikaatio > Bluetooth.
• Lankapuhelinkäytössä valitse Sisääntulot > TeleLink.

2. Aktivoi Etämikr..

Säästä sähköä käyttämällä toimintoa
Vain tele
Jos laitetta käytetään lähinnä puhelinyhteyksiä varten,
toiminta-aikaa voidaan parantaa kytkemällä päälle Vain tele
-toiminto. Kun tämä toiminto on päällä, laite lähettää vain
puheluiden aikana.
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1. Valitse Kommunikaatio > Bluetooth.
(Toiminto on avattavissa myös kohdassa Sisääntulot >
TeleLink.)

2. Aktivoi Vain tele.

Äänensävyn säätäminen
Laitteessa voidaan säätää myös äänen taajuusvastetta. Vastetta
voidaan esimerkiksi säätää terävä-äänisen paperin kahinan
vaimentamiseksi tai liian voimakkaiden, muut taajuudet peittävien
bassoäänten vaimentamiseksi.

!

Huomaa:  Asetukset tallennetaan erikseen kummallekin
mikrofonitoiminnolle.

Diskantti- ja bassoarvojen säätäminen
Laitteen taajuustoistoa voidaan säätää karkeasti diskantti- ja
bassoarvojen avulla. Toiminto on käytännöllinen esimerkiksi silloin,
kun ääni vaikuttaa yleisellä tasolla liian ohuelta tai kovalta.

1. Valitse Ääni > Äänen sävy.
2. Valitse haluamasi taajuusalue painamalla .
3. Lisää tai vähennä valitun taajuusalueen arvoa siirtämällä

säädintä  ylös tai alas.
4. Vahvista valinta painamalla .

Järjestelmä siirtyy seuraavaan taajuusalueeseen
automaattisesti.
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5. Tallenna asetukset painamalla  tai peruuta painamalla .

Taajuuskorjaimen säätäminen
Ekvalisaattorin avulla voit tehdä taajuusvasteeseen tarkempia
korjauksia.

1. Valitse Ääni > Ekvalisaattori.
2. Lisää tai vähennä valitun taajuusalueen arvoa siirtämällä

säädintä  ylös tai alas.
3. Vahvista valinta painamalla .

Järjestelmä siirtyy seuraavaan taajuusalueeseen
automaattisesti.

4. Tallenna asetukset painamalla  tai peruuta painamalla .

Perceptual Speech Enhancement
-tekniikka
Perceptual Speech Enhancement (PSE) on tehokas digitaalinen
äänenprosessointitekniikka, joka on ainutlaatuinen ominaisuus
Comfort Audion kokousmikrofoneissa. Tekniikan avulla puheen
selkeys voidaan optimoida vaikeissa kuunteluolosuhteissa silloin,
kun mikrofonia ei voida sijoittaa puhujan lähelle. Tämä voi tulla
kyseeseen esimerkiksi tilanteissa, joissa lähikenttämikrofonin
käyttö koetaan tunkeilevaksi tai liian hankalaksi, kuten työpaikan
kokouksissa tai illalliskutsuilla. PSE korostaa puhetta ja vaimentaa
tehokkaasti ei-halutut äänet ja melun, joka voi heikentää puheen
ymmärrettävyyttä. PSE-ominaisuutta käytetään mikrofonin
suuntaamattomissa toimintatiloissa ja ulkoista mikrofonia
käytettäessä.
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PSE-kompensoinnin säätö
PSE-kompensoinnilla säädetään äänen vahvistuksen määrää niin,
että ympäristöhälyn heikentävä vaikutus äänenvoimakkuuteen
kompensoituu. Nosta tätä asetusta, jos äänenvoimakkuus on
mielestäsi liian alhainen meluisissa ympäristöissä. Asetus vaikuttaa
vain mikrofonien monisuuntaisiin toimintatiloihin, ja se tehdään
erikseen jokaiselle toimintatilalle.

1. Valitse Ääni > Kehittyneet aset..
2. Valitse PSE kompen..
3. Säädä kompensoinnin tasoa siirtämällä säädintä  ylös tai

alas.
4. Vahvista valinta painamalla .

Bluetooth-asetukset
Bluetooth-asetusten avulla voit valita, miten laite toimii
Bluetooth-laitteeseen yhdistettynä.

Oman äänesi äänenvoimakkuuden säätö
Oman äänen kuuleminen puhelun aikana voi auttaa ehkäisemään
liian kovaäänistä puhumista tai rajoittuneisuuden tunnetta. Äänen
valvontatoimintoa voidaan myös käyttää, jos halutaan viestiä
ympäristöön puhelun aikana.

!

Huomaa:  Tätä toimintoa voidaan säätää vain puhelun aikana.

1. Valitse Kommunikaatio > Bluetooth.
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2. Valitse Miks. Taso ja säädä tasoa ylös- tai alaspäin säätimellä
.

3. Vahvista valinta painamalla .

Muuta oletusarvoista mikrofonitilaa
Puhelua aloitettaessa laite siirtyy automaattisesti ennalta valittuun
mikrofonitilaan. Voit muuttaa Bluetooth-puheluiden oletusarvoista
mikrofonitilaa valikosta Bluetooth.

1. Valitse Kommunikaatio > Bluetooth > Mik. Asento.
2. Valitse mikrofonitila painikkeilla .
3. Tallenna valinta painamalla .

Kaikkien yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden
poistaminen
Jos sinulla on ongelmia Bluetooth-laitteen kanssa tai haluat
muodostaa pariliitoksen uudelleen, voit poistaa kaikki yhdistetyt
Bluetooth-laitteet valikkotoiminnolla Palauta BT.

Valitse Kommunikaatio > Bluetooth > Palauta BT.

Kaikki yhdistetyt laitteet tyhjennetään muistista.

Näppäinten lukitseminen
Painikkeiden tahaton käyttö voidaan estää käyttämällä
näppäinlukkoa, joka lukitsee laitteen kaikki toiminnot.
(Päällä/Pois-painikkeen toiminta säilyy ennallaan näppäinlukosta
riippumatta.)

Valitse Aktivoi lukko.
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Näytölle ilmestyy oranssi lukkosymboli, kun näppäimet on lukittu.

PIN-koodiasetukset
Asetusten luvaton tai tahaton muuttaminen voidaan estää
lukitsemalla laite nelinumeroisella PIN-koodilla. Voit lukita joko
kaikki asetukset tai valitsemasi asetusluokan.

PIN-koodin asettaminen
1. Valitse Asetukset > PIN-koodi.
2. Tarkista Aktivoitu.
3. Selaa merkkiluetteloa -painikkeen avulla. Valitse merkki

ja paina .

Anna uusi PIN

1000 0
1

4. Valitse lopuksi  (tai peruuta valitsemalla ).

!

Tärkeää:  Merkitse PIN-koodi muistiin. Jos unohdat
valitsemasi PIN-koodin, ota yhteyttä laitteen ostopaikkaan.

Lukittavien toimintojen valitseminen
Valitsemalla vain osan laitteen toiminnoista PIN-koodilukitukseen
voit jättää usein käytetyt toiminnot lukituksen ulkopuolelle.
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1. Valitse Asetukset > PIN-koodi > Lukko valinta.
2. Valitse toiminnot, jonka haluat lukita:

KuvausValinta

Lukitsee pääsyn
Yhdistäminen-valikkoon.

Pariliitäntä

Estää pääsyn kaikkiin valikkoihin.Kaikki valikot

PIN-koodin syöttöikkunan piilotus
PIN-koodin syöttöikkuna voidaan piilottaa, jolloin houkutus
PIN-koodin arvaamiseen on pienempi. Tällöin käyttäjällä on
päällekytkennän jälkeen 3 sekuntia aikaa avata ikkuna, ennen kuin
se piilotetaan.

1. Valitse Asetukset > PIN-koodi > Lukko valinta.
2. Valitse Piilota PIN.

PIN-koodin muuttaminen
Nykyisen PIN-koodin muuttaminen edellyttää nykyisen PIN-koodin
syöttämistä ensin.

1. Valitse Asetukset > PIN-koodi.
2. Syötä nykyinen PIN-koodi.
3. Valitse Muuta PIN.
4. Syötä uusi PIN-koodi.
5. Vahvista PIN-koodi painamalla .
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PIN-koodin poistaminen käytöstä
Jos haluat poistaa rajoituksen, voit ottaa PIN-koodin käytöstä.
Silloin PIN-koodi nollautuu ja kooditoiminnon ottaminen jälleen
käyttöön vaatii uuden koodin antamista.

1. Valitse Asetukset > PIN-koodi.
2. Syötä nykyinen PIN-koodi.
3. Ota rasti pois kohdasta Aktivoitu.

FFC
Vapaiden taajuuksien tarkistus (FFC) helpottaa vapaiden
taajuuksien etsimistä. Kun kanava on vapaa häiriöistä, kanavan
vieressä näkyy vihreä ympyrä valintavalikossa.

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

Jos valitaan, kunkin kanavan taustamelu ilmaistaan dBm-arvona.

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

!

Huomaa:  Rengas muuttuu vihreäksi, kun äänitaso on > -80 dBm.
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Kaikkien asetusten nollaaminen
Mikäli haluat palauttaa kaikki arvot oletusarvoiksi, voit käyttää
tehdasasetusten palautustoimintoa.

1. Valitse Asetukset > Tehdasasetukset.
2. Valitse Kyllä.

!

Tärkeää:  Kaikki asetukset katoavat. Pariliitännät on
muodostettava uudelleen.
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Liitteet
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Tietoa tuotteestaA.

Valikon yleiskuvaus
Takaisin

Takaisin
Kanava
Pariliitäntä
Bluetooth

Kommunikaatio

Takaisin
Äänen sävy
Ekvalisaattori
Kehittyneet aset.

Ääni

Takaisin
Mikr/sisääntulo
Latausteline
TeleLink
Vast. taso

Sisääntulot

Takaisin
Lataus
Kieli
PIN-koodi
Aktivoi lukko
Nimi
Kaukosäädin
Tehdasasetukset

Asetukset
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Aktivoi lukko

Tietoja

Takaisin

Poistuminen nykyisestä valikosta.

Kommunikaatio

Radiokanavien ja pariliitännän asetukset.

Lähetys- ja vastaanottokanavan muuttaminen.Kanava

Laitteen yhdistäminen toiseen Comfort
Digisystem -laitteeseen. Tämän toiminnon avulla
voit luoda uuden koodiavaimen järjestelmän
suojaamiseksi.

Pariliitäntä

Liitä mikrofoni mihin tahansa matkapuhelimeen
Bluetooth-yhteydellä.

Bluetooth

Ääni

Äänenlaatuun vaikuttavat asetukset.

Laitteen ekvalisaattorin yksinkertainen
säätö.

Äänen sävy

Laitteen taajuusvasteen tarkka säätö
kahdeksalla eri kaistalla.

Ekvalisaattori

PSE-kompensoinnin säätö.Kehittyneet aset.

Sisääntulot

Äänitulojen asetukset.
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Tulotyyppi ja vahvistustaso.Mikr/sisääntulo

Lataustelineen tulovahvistustasot.Latausteline

Tulo- ja lähtövahvistus
TeleLink-lisävarustetta käytettäessä.

TeleLink

Sisäänrakennetun vastaanottimen
vahvistus.

Vast. taso

Asetukset

Yleisasetukset.

Lukitse laite PIN-koodilla, kun haluat estää
luvattoman käytön.

PIN-koodi

Kun Autom. kiinni on aktivoitu, laite
kytkeytyy pois päältä latauksen yhteydessä.
Auto käynn. käynnistää laitteen, kun lataus
keskeytyy. Oletusarvoisesti laite pysyy
päällä latauksen aikana.

Lataus

Valikkokielen asettaminen.Kieli

Laitteen nimeäminen helpottaa sen
tunnistamista.

Nimi

Kytke automaattinen näppäinlukko päälle
estääksesi tahattomia näppäinpainalluksia
sen jälkeen kun näyttö on sammunut.

Näppäinlukko

Kytkee toimintoindikaattorin päälle tai
pois.

Toiminto-indikaattori

Kaukosäätimen aktivointi ja yhdistäminen.Kaukosäädin
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Palauttaa käyttöön laitteen
tehdasasetukset. Kaikki asetukset
katoavat!

Tehdasasetukset

Aktivoi lukko

Näppäinlukon manuaalinen aktivointi. Voidaan myös aktivoida
painamalla  ja sitten .

Tietoja

Laiteversiotietoja.

Toimintomerkkivalo
Toimintomerkkivalo ilmaisee laitteen senhetkisen toimintatilan.

Taulu 2. Mikrofonitoimintojen merkkivalot

Merkkivalon koodiToimintatila

Musiikkitila

Kapea suuntaamaton -tila

Laaja suuntaamaton -tila

Zoomaustila

Conference Microphone DC2054



Taulu 3. Pariliitännän merkkivalot

Merkkivalon koodiToimintatila

Valmis vastaanottamaan
yhdistämisinfo

Pariliitäntätiedot lähetetty.

Tiedot vastaanotettu

Taulu 4. Latausmerkkivalot

Merkkivalon koodiToimintatila

Lataus käynnissä

Lataus valmis

Alhainen akun varaus

!

Huomaa:  Latausmerkkiä ei näy, jos laite on päällä ja sijoitetaan
TeleLinkiin.

!

Huomaa:  Jos yksikkö on latauksen aikana päällä,
toimintomerkkivalo jää palamaan punaisena, kun akku on
täydessä varaustilassa.
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Taulu 5. Kauko-ohjaimen merkkivalot

Merkkivalon koodiToimintatila

Käsky vastaanotettu

Taulu 6. Bluetooth-merkkivalot

Merkkivalon koodiToimintatila

Pariliitäntätila aktiivinen

Pariliitäntä muodostettu

Puhelu käynnissä

Asetukset poistettu

Mikrofonin toimintatilat
Conference Microphone -laitteessa on neljä eri mikrofonitilaa,
jotka voidaan valita -painikkeella. Molemmat
suuntaamaton-tilat voidaan valita myös kaukosäätimellä.

Musiikkitila

Soveltuu musiikin kuunteluun tai hyvin hiljaisiin ympäristöihin,
joissa on suotuisa akustiikka. PSE ei aktiivinen.

Laaja suuntaamaton -tila 
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Korostaa puhetta ja vaimentaa häiriöäänet. Vahvistaa voimakkaasti
vaimeita ääniä. Soveltuu useimpiin tilanteisiin, joissa halutaan
kuulla useita henkilöitä. PSE aktiivinen.

Kapea suuntaamaton -tila 

Korostaa puhetta ja vaimentaa häiriöäänet. Vahvistaa heikosti
vaimeita ääniä. Soveltuu poikkeuksellisen meluisiin ympäristöihin
ja pienempiin ryhmätilanteisiin ja kokouksiin. PSE aktiivinen.

Suuntaava tila

Suuntaava suuntakuvio. Soveltuu puhelinkäyttöön tai kahdenvälisiin
keskusteluihin meluisissa ympäristöissä. Parhaaseen
lopputulokseen päästään, kun mikrofoni sijoitetaan äänilähteen
lähelle. PSE ei aktiivinen.
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!

Huomaa: Zoom (suuntamikrofoni) -toimintatilassa äänen
kuuntelusuunta muuttuu automaattisesti, mikäli laite sijoitetaan
latauslaitteeseen tai TeleLink-varusteeseen.

Lisävarusteet
Laite voidaan varustaa seuraavilla lisävarusteilla:

Pehmeä säilytyslaukku
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Varsimikrofoni, musta

Varsimikrofoni, beige

TeleLink

Tekniset tiedot
SST - SecureStream TechnologyLähettimen/vastaanottimen

tyyppi

Noin 30 mAlue

115 x 62 x 14 mmMitat

90 gPaino

852–872 MHzTaajuusalue, lähetin

(f2) 768–785 MHz , (f1) 824–849 MHzTaajuusalue, vastaanotin

SisäänrakennettuAntennit
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Jopa 10 tuntia. Riippuu
käyttöolosuhteista. Mitattu
oletusarvoilla.

Käyttöaika

Jopa 5 tuntia.Latausaika

Yhteensä neljä suuntaavaa ja
suuntaamatonta sisäänrakennettua
mikrofonia

Mikrofoni

Mik/Linja, kuuloketestausliitäntä,
lataustelineliitäntä ja
Telelink-liitäntä

Liitännät

Versio 2.1Bluetooth-protokolla

Handsfree Profile (HFP), Headset
Profile (HSP)

Tuetut profiilit

CR2025, Li-MnKaukosäätimen paristo
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RadioB.
Comfort Digisystem siirtää äänen lähettimien ja vastaanottimien
välillä radiotekniikan avulla. Muiden radiojärjestelmien tapaan
laite käyttää tiedonsiirtoon tiettyjä kanavia. Jos kahta lähetintä
käytetään samalla tai vierekkäisillä kanavilla, tiedonsiirrossa voi
esiintyä häiriöitä. Myös muut elektroniset laitteet voivat häiritä
radiolähetyksiä.

Kanavien suunnittelu
Mahdollisimman hyvän radiotoiminnan varmistamiseksi
järjestelmässä on huomioitava lähettimien ja niiden taajuuksien
välinen etäisyys. Kun lähettimien välinen etäisyys on pitkä, käytetyt
taajuudet voivat olla lähempänä toisiaan.

Kun sekä lähetin että laitteen sisäänrakennettu vastaanotin ovat
käytössä, lähetys- ja vastaanottotaajuuden eron tulisi olla vähintään
15 MHz optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

Lähetys- ja vastaanottotaajuuden taajuusero ei saa olla tasan
26,0 MHz. Conference Microphone DC20 estää taajuuksien
asettamisen siten.

Jos samassa tilassa käytetään useita lähetystaajuuksia, yksiköiden
välisten taajuuserojen tulee olla vähintään 1 MHz optimaalisen
toiminnan varmistamiseksi.

Kantavuusalue
Laitteiden välinen kantavuusalue on noin 30 m. Se voi kuitenkin
vaihdella käyttöympäristön olosuhteiden mukaan.

61Conference Microphone DC20





Akun huoltoC.
Tämä tuote hyödyntää litiumioni-polymeeriteknologiaa.
Litiumioniakuissa ei esiinny niin kutsuttua muisti-ilmiötä, ja tämän
vuoksi niiden varausta ei tarvitse purkaa välillä suorituskyvyn
ylläpitämiseksi.

Akun kapasiteetti kuitenkin heikkenee ajan myötä. Se on kaikille
ladattaville akuille tyypillinen ominaisuus. Akun käyttöikä riippuu
laitteen käyttötavasta. Akkua kannattaa ladata usein ja vähän aikaa
kerrallaan - se saavuttaa 90 % varaustason latausajan
ensimmäisen puolikkaan aikana. Jos akkua aiotaan varastoida
pitkän aikaa, se kannattaa jättää puoliksi ladattuun tilaan. Ota
yhteys ostopaikkaan, kun akku on vaihdettava uuteen.

Toiminta-aika riippuu siitä, mitä laitteen toimintoja käytetään.
Toiminnot, kuten Bluetooth ja sisäänrakennettu lähetin, voidaan
kytkeä pois päältä toiminta-ajan pidentämiseksi.

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
Kaukosäädin toimitetaan vaihdettavalla 3 V:n litiumparistolla
(CR2025). Normaalikäytössä paristo kestää usean vuoden ajan.
Paristo on vaihdettava uuteen, kun kaukosäätimen
toimintomerkkivalo palaa himmeänä tai ei syty lainkaan.
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1. Avaa paristokotelon kansi painamalla salpaa kevyesti.

2. Vedä paristokotelo ulos.
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3. Aseta uusi paristo paristokoteloon.

Varo:  Huomioi liitännän napaisuus. Muutoin laite saattaa
vahingoittua.

4. Työnnä paristokotelo takaisin paristotilaan.
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VianmääritysD.
Katso seuraavaa opasta, jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia.
Mikäli tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä laitteen ostopaikkaan.

RatkaisuSyyOire

• Lataa akku.
• Paina  -painiketta

vähintään 2 s ajan.

• Akku on tyhjentynyt.
• -painike on vapautettu

liian aikaisin.

• Laite ei käynnisty.

• Ota mikrofonin ja/tai
vastaanottimen
mykistys pois päältä.

• Lyhennä etäisyyttä
puhujaan.

• Mikrofoni ja/tai
vastaanotin on
mykistetty.

• Mikrofonin ja puhujan
välinen etäisyys on liian
suuri.

• Puhe on epäselvää.

• Lyhennä etäisyyttä
vastaanottimeen.
Enimmäisetäisyys on
noin 30 m.

• Mikrofonin ja
vastaanottimen välinen
etäisyys on liian suuri.

• Huono kenttä ja/tai
staattisia häiriöitä.

• Suorita yhdistäminen
uudelleen. Ks. Comfort
Digisystem -laitteiden
kytkeminen
laitepareiksi sivulla 33

• Laitteita ei ole kytketty
laitepariksi.

• Äänekäs suhina (ei
äänensiirtoa).

• Poista käytöstä Autom.
kiinni

• Autom. kiinni on
käytössä.

• Laite ei käynnisty
latauksen aikana.
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RatkaisuSyyOire

• Valitse toinen kanava.
Ks. Kanavan
vaihtaminen sivulla 34

• Valittu kanava ei sovellu
käyttöön.

• Näytössä näkyy viesti
Incorrect channel.
Please select
again tai Channel
interference!
Please select
again.

• Mykistä
sisäänrakennettu
vastaanotin painamalla

.
• Suorita yhdistäminen

uudelleen. Ks. Comfort
Digisystem -laitteiden
kytkeminen
laitepareiksi sivulla 33

• Jokin toinen radiolähde
häiritsee
sisäänrakennettua
vastaanotinta.

• Sisäänrakennettua
vastaanotinta ei ole
kytketty laitepariksi
vastaavan lähettimen
kanssa.

• Puhe kuuluu, mutta
taustahäly kuuluu
huomattavan
voimakkaana.

• Varmista, että
Bluetooth-laitteesi
tukee kaikkia tarvittavia
profiileja. Ks. Tekniset
tiedot.

• Bluetooth-laite ei tue
tarvittavia profiileja.

• Bluetooth-laite ei
muodosta paria
Conference Microphone
DC20-laitteen kanssa.

• Poista mikrofonin
mykistys.

• Suorita yhdistäminen
uudelleen. Ks. Comfort
Digisystem -laitteiden
kytkeminen
laitepareiksi sivulla 33

• Mikrofoni on mykistetty.
• Lähetys- ja

vastaanottokanavat
eivät ole samat.

• Ääntä ei kuulu.
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Huolto ja takuu
Comfort Audio AB myöntää laitteelle rajoitetun takuun kahden
vuoden ajaksi toimituspäivästä lukien. Takuu kattaa valmistus- ja
materiaalivirheet. Lisävarusteiden takuujakso on 90 vuorokautta
toimituspäivästä alkaen. Paikallisia sopimuksia tai säädöksiä
voidaan soveltaa. 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.

Huoltoliikkeet

Pääkonttori

RUOTSI/MAAILMANLAAJUINEN
 +46 35 260 16 00

 service@comfortaudio.se

 www.comfortaudio.se
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Tytäryhtiöt

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

 service@comfortaudio.no info@comfortaudio.dk

 www.comfortaudio.no www.comfortaudio.dk

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

 service@comfortaudio.nl service@comfortaudio.de

 www.comfortaudio.nl www.comfortaudio.de

YHDYSVALLAT
 +1 877 635-3529

 service@comfortaudio.us

 www.comfortaudio.us
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Yhteystiedot

Pääkonttori

RUOTSI
Comfort Audio AB

Box 154

SE-301 05 Halmstad

 +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

 +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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BENELUXSAKSA

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

YHDYSVALLAT
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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Tuotteen merkinnät

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.

Tuote vastaa sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta
(WEEE) annettua EY-direktiiviä
2002/96/EY liitteineen. Tuote ja
sen lisävarusteet tulee
kierrättää paikallisten
määräysten mukaisesti.

Tasavirta.

Paikalliset määräykset
saattavat rajoittaa käyttöä ao.
lähetystaajuuksilla.

Akkulaturin liitäntä.

Vain sisäkäyttöön.

Luokan II laite.
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Tavaramerkki- ja
tekijänoikeushuomaukset
Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:in rekisteröity tavaramerkki.

DECT™ on European Telecommunications Standards Instituten
tavaramerkki.

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

SecureStream Technology™ on Comfort Audio AB:n rekisteröity
tavaramerkki.

Comfort Audio™ on Comfort Audio AB:n 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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