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Introduksjon av Comfort Digisystem

Takk for at du har valgt Comfort Digisystem. 
Produktene er enkle å bruke og gir krystallklar lyd. 

Les gjennom bruksanvisningen før du bruker produktet.

Comfort Digisystem er utstyrt med teknologien SST – SecureStream 
Technology – digital teknologi som gjør det mulig med avlyttingssikker 
radiooverføring uten tidsforsinkelse. 

Comfort Digisystem Receiver DT10 – verdens første digitale 
minimottaker.

Comfort Digisystem Receiver DT10 er en digital minimottaker som enkelt kan 
tilkobles alle høreapparater med en europlugg, en standardkontakt for lyd-
tilkobling med tre kontakter. 

Mottakeren veier 1,5 gram og drives av høreapparatets batteri.  
Receiver DT10 har en valgfri Auto sleep-funksjon som reduserer batterifor-
bruket.

Sammen med andre mikrofoner og mottakere i Comfort Digisystem-utvalget 
gir Receiver DT10 en tydelig taleoppfatning i forskjellige lydmiljøer. 
Receiver DT10 er verdens første minimottaker som fullt ut utnytter digital 
teknologi, noe som gjør mulig en enestående lydgjengivelse.

Receiver DT10 konfigureres med programmeringsverktøyet 
Programmer DT05. 
Med Programmer DT05 er det også enkelt å teste Receiver DT10, med 
eller uten høreapparat.
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Funksjoner – Receiver DT10

Funksjonsknapp
Brukes til å skifte 
mellom ulike lyd-
moduser og å aktivere 
tilkoblingsmodusen.

Europlugg
Brukes for å koble til 
audioskoen på et høre-
apparat eller uttaket til 
Programmer DT05.
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Kontroller høreapparatets inngang

For å kunne bruke Receiver DT10 må du kontrollere om – og hvordan – høre-
apparatet støtter bruk av minimottakere:

1. Høreapparatet skal ha en audiosko med europlugg-kontakt som er 
utformet til bruk med minimottakere. Slik tilkobles Receiver DT10 til høre-
apparatet, og sørger også for strøm til DT10 via høreapparatets batteri. Det 
mottatte lydsignalet overføres deretter fra Receiver DT10 til høreapparatet via 
audioskoen. 

2a. Hvis høreapparatet har en Programmerbar DAI-inngang (DPAI), kan det 
være at høreapparatet må programmeres (ta kontakt med en audiograf eller 
høreapparatprodusent). I så tilfelle kan ikke funksjonsknappen på Receiver 
DT10 brukes til å bytte mellom R- og R+M-modusene. Dette gjøres istedenfor 
ved å bruke ulike lytteprogrammer i høreapparatet.

Europlug

TIPS! Du kan justere styrken på R- og R+M-modusene ved hjelp av 
Programmer DT05. 
Dette gjør det mulig å bruke funksjonsknappen som en enkel styrkekontroll i 
kombinasjon med høreapparat med Programmerbar DAI-inngang (DPAI).
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2b. Hvis høreapparatet har en DAI-inngang (ta kontakt med en audiograf 
eller høreapparatprodusent), trenger ikke høreapparatet å programmeres. 
Receiver DT10 fungerer med lytteprogrammet mikrofon (M) på høreapparatet. 
Ved å stille inn Receiver DT10 ved hjelp av Programmer DT05 kan funksjons-
knappen på Receiver DT10 brukes til å velge lyttemodus: Kun radio (R-modus) 
eller radio og høreapparatets mikrofon (R+M-modus).

Europlug
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Komme i gang

Tilkoble Receiver DT10 til høreapparatets audiosko. Kontroller at audioskoen 
er tilkoblet høreapparatet i henhold til produsentens instruksjoner.

Kontroller at Receiver DT10 er korrekt tilkoblet og sett europluggen inn i 
audioskoen.

Receiver DT10 drives med høreapparatets batteri. Kontroller at batteriet ikke 
er gammelt. Hvis du er usikker, bør du skifte batteri.
 
Receiver DT10 starter automatisk når den kobles til høreapparatet. Trykk kort 
på funksjonsknappen på Receiver DT10 for å slå av. Trykk kort på funksjons-
knappen en gang til for å slå på igjen. 
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Lydsignaler

Følgende er en beskrivelse av lydsignaler. 
 
Lydsignalene består av tre ulike kombinasjoner av to ulike toner: en høy tone 
(1 000 Hz) og en lav tone (500 Hz) som to ulike tonelengder.

Handling: Lydsignal:  Indikerer:

Kort trykk på  
knappen 

Kort høy tone       • Velg modus eller  
slå på

Kort trykk på  
knappen 

Kort høy tone x 2  
+ 1 lang lav tone

  • •— Slå av

Hold knappen inne i 
2 sek. 

Kort lav tone  
+ kort høy tone

    • • Tilkoblingstast

Tilkobling Kort høy tone x 2     • • Tilkoblingen var vel-
lykket

Tilkobling Lang høy tone  
+ lang lav tone

  — — Tilkoblingen mis-
lyktes
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Systemfunksjoner for brukeren ved ulike inngangstyper og 
programmer i høreapparatet – hva høres?

De ulike lyttemodusene i Receiver DT10 gir ulike resultater, avhengig av 
inngangstype og tilgjengelige program i høreapparatet. Systemfunksjone for 
brukeren (hva som høres) vises i de hvite rutene i tabellen nedenfor. 

Receiver DT10 med R-modus aktivert (standardinnstilling) 
I tabellen nedenfor vises hva som høres når R-modusen er aktivert, avhengig 
av høreapparatets inngangstyper og program. 

Når du trykker inn funksjonsknappen på Receiver DT10, veksler lyttemodusen 
i følgende sekvens: 

Høreapparat:

Funksjonsknappen på Receiver DT10
 

Av 
 

R-modus 
 

DAI-inngang Av Kun radio

Programmerbar DAI-
inngang (DPAI)
DAI + M-program

Av Radio + HA-mikrofon

Programmerbar DAI-
inngang (DPAI)
Kun DAI-program

Av Kun radio

Lyttemoduser i Receiver DT10

Receiver DT10 kan konfigureres i ulike lyttemoduser: 

R    Standardinnstilling

R+M    Må konfigureres med Programmer DT05

R og R+M   Må konfigureres med Programmer DT05

Funksjonsknappen på Receiver DT10 brukes til å bytte mellom de program-
merte lyttemodusene. Du konfigurerer og aktiverer eller deaktiverer lytte-
modusene med programmeringsverktøyet Programmer DT05. 
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Receiver DT10 med R+M-modus aktivert og R-modus deaktivert
I tabellen nedenfor vises hva som høres når R+M-modus er aktivert, avhengig 
av høreapparatets inngangstyper og program. 

Når du trykker inn funksjonsknappen på Receiver DT10, veksler lyttemodusen 
i følgende sekvens: 

Høreapparat:

Funksjonsknappen på Receiver DT10
 

Av 
 

R+M-modus 
 

DAI-inngang Av Radio + HA-mikrofon

Programmerbar DAI-
inngang (DPAI)
DAI + M-program

Av Radio + HA-mikrofon

Programmerbar DAI-
inngang (DPAI)
Kun DAI-program

Av Kun radio
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Receiver DT10 med både R-modus og R+M-modus aktivert
I tabellen nedenfor vises hva som høres når både R-modus og R+M-modus er 
aktivert, avhengig av høreapparatets inngangstyper og program. 

Når du trykker inn funksjonsknappen på Receiver DT10, veksler lyttemodusen 
i følgende sekvens:

Høreapparat:

Funksjonsknappen på Receiver DT10
 

Av 
 

R-modus 
 

 

R+M-modus 
 

DAI-inngang Av Kun radio Radio + HA-
mikrofon

Programmerbar DAI-
inngang (DPAI)
DAI + M-program

Av Radio + HA-
mikrofon *

Radio + HA-
mikrofon *

Programmerbar DAI-
inngang (DPAI)
Kun DAI-program

Av Kun radio * Kun radio *

* Når denne innstillingen brukes i kombinasjon med Programmerbar DAI-inngang (DPAI), kan 
nivået for de to modusene (R+M og R) programmeres individuelt for å fungere som styrkekontroll.

OBS! Det kan oppstå styrkeforskjeller 
Når man bruker et høreapparat med Programmerbar DAI-inngang (DPAI) og både 
R-modus og R+M-modus er aktivert i Receiver DT10, kan det oppstå en styrkefor-
skjell mellom R-modus og R+M-modus, selv om Receiver DT10 er programmert 
med identiske utgangsnivåer for de to modusene. Denne forskjellen skyldes at 
utgangsnivået for Receiver DT10 påvirkes av høreapparatets inngangsimpedans.

Nivåforskjellen kan variere fra høreapparat til høreapparat, men normalt sett er 
utgangsnivået noe høyere i R+M-modus. En eventuell justering gjøres ved hjelp av 
Programmer DT05 for at brukerens krav skal oppfylles.
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Tilkobling

Receiver DT10 kan ta i mot, men ikke sende tilkoblingsinformasjon. For 
at Receiver DT10 skal kunne tilkobles en Comfort Digisystem-sender må 
Receiver DT10 være tilkoblet et høreapparat eller til Programmer DT05. 
Hold inne funksjonsknappen på Receiver DT10 i to sekunder for å aktivere 
tilkoblingsmodusen. 
Når tilkoblingsmodusen er aktivert, høres et lydsignal:      • •
Send tilkoblingsinformasjonen innen 15 sekunder.
Avbryt tilkoblingsmodusen ved å trykke raskt på knappen.

Eksempel 1: Tilkoble Receiver DT10 til et eksisterende Comfort Digisystem 
som består av Conference Microphone DC20 og Receiver DH10:

1. Tilkoble DT10-mottakeren til høreapparatets audiosko i henhold til 
produsentens instruksjoner. 

2. Aktiver tilkoblingsmodusen i Receiver DT10 ved  
å holde inne knappen i to sekunder. Lydsignal:     • •

3. Start Conference Microphone DC20. 
4. Trykk raskt to ganger på tilkoblingsknappen på DC20. Displayet på DC20 

svarer med teksten Sender info.
5. DT10-mottakeren bekrefter at tilkoblingen 
 var vellykket gjennom et lydsignal:                  • • 

Eksempel 2: Opprette en avlyttingssikker konfigurasjon med  
Microphone DM80 og to Receiver DT10 uten å bruke Programmer DT05:

1. Tilkoble begge Receiver DT10 til høreapparatets audiosko i henhold til 
produsentens instruksjoner. 

2. Aktiver tilkoblingsmodusen i de to DT10-mottakerne ved 
 å holde inne funksjonsknappene i to sekunder. Lydsignal:  • •    
3. Start Microphone DM80 og åpne menyen. Velg Kommunikasjon – 

Tilkobling – Ny kodenøkkel og svar Ja på spørsmålet om du vil opprette 
en ny kodenøkkel og overføre den. 

4. DT10-mottakerne bekrefter at tilkoblingen 
 var vellykket gjennom et lydsignal:                  • •
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Eksempel 3: Opprette en avlyttingssikker konfigurasjon med 
Microphone DM80 og to Receiver DT10 ved hjelp av Programmer DT05:

1. Sett en av de to Receiver DT10 i uttaket på Programmer DT05.
2. Start Programmer DT05 og koble til hodetelefoner eller halsslynge for å 

lytte. 
3. Aktiver tilkoblingsmodusen i Receiver DT10 ved å holde inne knappen i 

to sekunder.  
Du vil høre et lydsignal i hodetelefonene/halsslyngen.    • •

4. Start Microphone DM80 og åpne menyen. Velg Kommunikasjon – 
Tilkobling – Ny kodenøkkel og svar Ja på spørsmålet om du vil opprette 
en ny kodenøkkel og overføre den. 

5. DT10-mottakeren bekrefter at tilkoblingen 
 var vellykket gjennom et lydsignal:                   • •
6. Ta ut den tilkoblede DT10-mottakeren og sett i den andre 
 DT10-mottakeren. 
7. Aktiver tilkoblingsmodusen i Receiver DT10 ved å holde inne knappen i 

to sekunder. 
Du vil høre et lydsignal i hodetelefonene/halsslyngen.    • •

8. Åpne menyen på Microphone DM80 og velg Kommunikasjon – Tilkobling 
– Send info. 

9. DT10-mottakeren bekrefter at tilkoblingen 
 var vellykket gjennom et lydsignal:                 • • 
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Feilsøking  

Mottakeren starter ikke.
1. Kontroller at du har valgt rett lytteprogram på høreapparatet. 
2. Kontroller at Receiver DT10 er korrekt tilkoblet høreapparatets audiosko. 

Kontroller også tilkoblingen mellom audioskoen og høreapparatet. 
3. Kontroller at alle kontaktoverflatene er rene. 
4. Kontroller eller skift batteriet i høreapparatet. 
5. Husk å trykke raskt på funksjonsknappen for å slå av Receiver DT10.

Dårlig taleoppfatelse
Avstanden mellom sender og mottaker kan være for stor. Rekkevidden er 
ca. 30 meter. Avstanden mellom mikrofonen og personen som snakker kan 
også være for stor. Flytt mikrofonen nærmere den som snakker. Prøv å bytte 
kanal/omgivelse.  

Dårlig rekkekvidde og forstyrrelser
I visse omgivelser som består av betong, jern og metall kan rekkevidden bli 
kortere. Det kan også være forstyrrende utstyr i nærheten. Prøv å bytte kanal/
omgivelser.

Ingen lyd
Kontroller at sender og mottaker er innstilt på samme kanal. Kontroller mot-
takerens/eventuelt hørapparatets innstillinger. 

Sterk støy
Kontroller at Comfort Digisystem-enhetene du bruker, er tilkoblet hverandre.
Når Auto sleep er aktivert, går Receiver DT10 i hvilemodus hvis det ikke er 
noe radiosignal. Men hvis det er et annet radiosignal (med samme frekvens 
som du bruker), kan Receiver DT10 starte igjen automatisk. Dette kan føre til 
sterk støy, så derfor bør Auto sleep brukes med forsiktighet. 
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!

Service og garanti 

Comfort Audio AS tilbyr en garanti på produkter på to år fra leveringsdato. 
Garantien omfatter alle fabrikasjons- og materialfeil. Tilbehør har en garanti 
på 90 dager fra leveringsdato. Lokale vilkår eller bestemmelser kan fore-
komme. Feil forårsaket av uforsiktig håndtering eller inngrep i produktet eller 
tilbehøret omfattes ikke av garantien. 

Det er normalt at batteriets kapasitet forringes med tiden. 
Batteriets livetid påvirkes av brukervaner.
Ta kontakt med din forhandler for å bytte batteriet. 

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss på Comfort Audio dersom du 
har spørsmål.

Tekniske spesifikasjoner

Mottakertype: SST - SecureStream Technology
Frekvensområde: F1 bruker 850–872 MHz
Rekkevidde: Ca. 15 m
Størrelse: 9,7 x 11,2 x 21,3 mm
Vekt:  1,5 g
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Viktige sikkehetsforskrifter -
Les dette før du tar i bruk produktet.

1)  Les disse instruksjonene.

2) Ta vare på disse instruksjonene.

3) Legg merke til alle advarsler.

4)  Følg alle instruksjoner.

5)  Ikke bruk produktet i nærheten av vann.

6)  Gjør rent kun med en tørr klut.

7) Ikke bruk produktet i nærheten av varme kilder. Unngå apparater som   
 produserer varme (inkl. forsterkere).

8) Ikke ødelegg sikkerhetsfunksjonen i den polariserte eller jordet 
 kontakten. En polarisert kontakt består av to blader og en tredje jordet   
 spiss. Det brede bladet eller spissen er der for din sikkerhet. Hvis den 
 medfølgende kontakten ikke passer i uttaket, ta kontakt med en 
 elektriker for å bytte den gamle kontakten. (Gjelder kun nettdeler med   
 polarisert kontakt).

9) Pass på at nettledningen ikke blir tråkket på eller kommer i klem, særlig  
 ved stikkontakten, i oppbevaringsrommet og der hvor ledningen går inn 
 i produktet.

10)  Bruk kun originaltilbehør fra Comfort Audio AB.

11) Koble fra kontakten i vegguttaket ved tordenvær eller når produktet ikke  
 skal brukes over lengre tid.

12) Service kan kun utføres av verksteder godkjent av Comfort Audio AB.   
 Service kreves når produktet er blitt skadet på en slags vis, f.eks. at  
 kontakten eller ledningen har gått i stykker, væske er blitt spylt på  
 produktet eller noe annet har falt på produktet, om produktet er blitt  
 utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller om du har  
 mistet produktet i gulvet. 

13)  Begynn å bruke produktet på lav styrke. 
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14) For høy styrke kan skade hørselen din alvorlig.

15) Ikke forsøk å åpne produktet.

16) Hvis produktet må åpnes pga skade, skal servicen utføres hos et 
 verksted godkjent av Comfort Audio AB.

17)  Ikke bruk sender eller mottaker som er innstillt på en ikke tillatt  
 frekvens. Kontroller med frekvensmyndigheten i det landet der utstyret  
 skal brukes.

18)  Produktet inneholder ømfintlig elektronikk og må håndteres forsiktig.

19) Lad aldri produktet i innestengte eller uventilerte omgivelser som vesker, 
 futteral eller andre innestengt rom. 

20) Bruk kun batteri og nettagreggat fra Comfort Audio AB.

21) Det går ikke an å bytte batteriet selv. Ta kontakt med din forhandler.

22) ADVARSEL! Risiko for eksplosjon hvis batteriet ikke er byttet ut korrekt.

23) Produktet eller batteriet må ikke utsettes for ekstrem varme som sollys,  
 ild osv.

24) Disse produktene har en radiosender. Vennligst ikke bruk produktene der  
 hvor det er forbudt å bruke elektronisk utstyr, for eksempel på et fly.

25) Bruk aldri halsbåndet i nærheten av maskiner eller på steder hvor den kan  
 komme i klem med andre gjenstander.

26)  Hold små deler utenfor rekkevidde for barn og dyr – det er kvelningsfare 
hvis de svelges.

27) For å hindre at batteriet blir skadet, la ikke produktet ligge utladet i lengre 
tid.

28) Koble fra laderen hvis produktet ikke skal brukes under en lengre periode.

Med forbehold om endringer
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Produsert av:

Comfort Audio AB 
Box154, SE-301 05 Halmstad, Sweden   

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