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Het Comfort Digisystem - inleiding

Dank u dat u voor het Comfort Digisystem heeft gekozen. Onze producten zijn 
eenvoudig in gebruik en bieden u kristalhelder geluid.
Lees alvorens het product te gebruiken deze handleiding zorgvuldig door.

Het Comfort Digisystem bevat SecureStream Technology – een unieke,  
gepatenteerde digitale technologie waarmee afluisterveilige radio-overdracht 
in real time mogelijk is.

Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

De Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 is een digitale miniontvanger die 
u eenvoudig kunt aansluiten op elk hoorapparaat met een driepins Europlug 
audioschoen. 

De ontvanger weegt 1,1 gram en wordt gevoed door de batterij van het hoor-
toestel. Om het energieverbruik tot een minimum te reduceren, is de mini-
ontvanger voorzien van een optionele auto-sleepfunctie.

In combinatie met bestaande microfoons en ontvangers in het assortiment 
van het Comfort Digisystem zorgt de Micro Receiver DT20 voor een heldere 
spraakperceptie. 

De optionele professionele Programmer DT20 kan worden gebruikt als hulp-
middel bij het configureren van de Micro Receiver DT20. 
Daarnaast kan de Micro Receiver DT20 met behulp van de Programmer DT20 
eenvoudig met of zonder een hoortoestel worden getest.
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Overzicht - Micro Receiver DT20

Drukknop
Voor switchen tussen 
verschillende luister-
standen en activeren 
van de koppelingsstand.

Europlug
Voor aansluiten van de 
audioschoen op een 
hoortoestel of op de 
aansluiting op de  
Programmer DT20.
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EuroplugDT20

De input van het hoortoestel controleren

Om de Micro Receiver DT20 te kunnen gebruiken controleert u of — en hoe — 
het hoortoestel het gebruik van een miniontvanger ondersteunt.

1. Het hoortoestel moet zijn voorzien van een audioschoen met een onder 
spanning staande Europlug-aansluiting, die is gemaakt voor het gebruik van 
een mini-ontvanger. De audioschoen koppelt de Micro Receiver DT20 aan het 
hoortoestel en voorziet de DT20 tevens van stroom vanuit de batterij van het 
hoortoestel. Het ontvangen audiosignaal wordt vervolgens vanaf de Micro Re-
ceiver DT20 via de audioschoen doorgestuurd naar het hoortoestel. 

2a. Als het hoortoestel is voorzien van een Programmeerbare DAI input 
(DPAI), moet het hoortoestel wellicht worden geprogrammeerd (controleer dit 
bij een audicien, een audioloog of bij de fabrikant van het hoortoestel). In dit 
geval kan de drukknop op de Micro Receiver DT20 niet schakelen tussen de 
R- en de R+M-stand. Dat gebeurt in plaats daarvan door verschillende luis-
terprogramma's in het hoortoestel te gebruiken.

TIP! Het volume van de R- en R+M-stand van de Micro Receiver DT20 kan indivi-
dueel worden ingesteld met behulp van de Programmer DT20. 
Daardoor kan de drukknop in combinatie met een hoortoestel met een program-
meerbare DAI input (DPAI) worden gebruikt als een eenvoudige volumeregelaar.
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2b. Als het hoortoestel is voorzien van een DAI input (controleer dit bij een 
audioloog of bij de fabrikant van het hoortoestel), is programmeren van het 
hoortoestel niet nodig. De Micro Receiver DT20 werkt met het Microfoon (M) 
luister-programma op uw hoortoestel. Door de Micro Receiver DT20 in te 
stellen met de Programmer DT20 kan de drukknop op de Micro Receiver DT20 
worden gebruikt om de luisterstand te selecteren: alleen radio (R-stand) of 
radio + microfoon hoortoestel (R+M-stand).

EuroplugDT20
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Beginnen

Sluit de Micro Receiver DT20 aan op de audioschoen op het hoortoestel. 
Controleer of de audioschoen volgens de voorschriften van de fabrikant is 
aangesloten op het hoortoestel.

Zorg ervoor dat de Micro Receiver DT20 op de juiste manier is bevestigd en 
druk de Europlug volledig in de aansluiting van de audioschoen.

De Micro Receiver DT20 wordt gevoed door de batterij van het hoortoestel. 
Zorg ervoor dat de batterij nieuw is. Vervang in twijfelgevallen de batterij.

De Micro Receiver DT20 start automatisch zodra deze is aangesloten op het 
hoortoestel. Druk kort op de drukknop op de Micro Receiver DT20 om deze in 
of weer uit te schakelen. 

OK!

NOT OK!
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Akoestische indicatie, geluidssignalen

Hieronder volgt een beschrijving van de akoestische indicaties (geluids- 
signalen). De geluidssignalen bestaan uit diverse combinaties van twee ver-
schillende tonen: één hoge toon (1000 Hz) en één lage toon (500 Hz) plus twee 
verschillende toonlengtes.

Actie:   Geluidssignaal:    Geeft dit aan:

Knop kort   Korte hoge toon            •	 	 Select de modus of 
ingedrukt         zet aan

Knop kort   Korte hoge toon x 2    •	•—  Uitzetten 
ingedrukt   + lange lage toon     

Knop 2 sec.   Korte lage toon             •	•  Koppelen 
ingedrukt   + korte hoge toon

Koppelen    Korte hoge toon x 2      •	•  Koppelen gelukt 

Koppelen    Lange hoge toon          —  •   Koppelen mislukt 
    + lange lage toon

Luisterstanden in de Micro Receiver DT20

De beschikbare luisterstanden in de Micro Receiver DT20 kunnen in diverse  
configuraties worden ingesteld: 

R    Standaardinstelling

R+M    Instelling met Programmer DT20 is noodzakelijk

R en R+M   Instelling met Programmer DT20 is noodzakelijk

De Programmer DT20 wordt gebruikt om verschillende luisterstanden in de 
Micro Receiver DT20 te configureren en in en uit te schakelen. De drukknop 
op de Micro Receiver DT20 wordt gebruikt om te switchen tussen de geac-
tiveerde luisterstanden. 
Het is ook mogelijk de drukknop geheel uit te schakelen.
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Output voor gebruiker met verschillende inputtypes en  
programma's in het hoortoestel

Verschillende elektrische inputtypes van een hoortoestel en de beschikbare 
programma's in het hoortoestel resulteren in een verschillende output voor 
de gebruiker. De output voor de gebruiker wordt weergegeven in de witte  
gedeelten van onderstaande schema's. 

Micro Receiver DT20 met R-stand ingeschakeld (standaardinstelling)
Onderstaand schema laat de output zien (wat de gebruiker kan horen) als  
luisterstand R van Micro Receiver DT20 is ingeschakeld, in combinatie met 
vers-chillende inputtypes en programma's in het hoortoestel. 

Door op de drukknop op de Micro Receiver DT20 te drukken, wordt de luister-
stand in onderstaande volgorde gewijzigd:

Hoortoestel:

Drukknop Micro Receiver DT20
 

Uit 
 

R-stand 
 

DAI input Uit Alleen radio

Programmeerbare DAI 
input
DAI + M-programma

Uit Radio + microfoon hoor-
toestel

Programmeerbare DAI 
input
Alleen DAI-programma

Uit Alleen radio
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Micro Receiver DT20 met R+M-stand ingeschakeld en R-stand uitgeschakeld
Onderstaand schema laat de output zien (wat de gebruiker kan horen) als 
luisterstand R+M van Micro Receiver DT20 is ingeschakeld, in combinatie met 
verschillende inputtypes en programma's in het hoortoestel. 

Door op de drukknop op ontvanger DT20 te drukken, wordt de luisterstand in 
onderstaande volgorde gewijzigd: 

Hoortoestel:

Drukknop Micro Receiver DT20
 

Uit 
 

R+M-stand 
 

DAI input Uit Radio + microfoon hoor-
toestel

Programmeerbare DAI 
input
DAI + M-programma

Uit Radio + microfoon hoor-
toestel

Programmeerbare DAI 
input
Alleen DAI-programma

Uit Alleen radio
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Micro Receiver DT20 met zowel R- als R+M-stand ingeschakeld
Onderstaand schema laat de output zien (wat de gebruiker kan horen) als  
luisterstanden R en R+M van Micro Receiver DT20 beide zijn ingeschakeld, in 
combinatie met verschillende inputtypes en programma's in het hoortoestel. 

Door op de drukknop op de Micro Receiver DT20 te drukken, wordt de luister-
stand in onderstaande volgorde gewijzigd:

Hoortoestel:

Drukknop Micro Receiver DT20
 

Uit 
 

R-stand 
 

 

R+M-stand 
 

DAI input
Uit Alleen radio

Radio + 
microfoon hoor-

toestel
Programmeerbare DAI 
input
DAI + M-programma

Uit
Radio + 

microfoon hoor-
toestel *

Radio + 
microfoon hoor-

toestel *
Programmeerbare DAI 
input
Alleen DAI-programma

Uit Alleen radio * Alleen radio *

* Door deze instelling te gebruiken in combinatie met programmeerbare DAI input (DPAI), kan het 
niveau van de twee standen (R+M en R) individueel worden geprogrammeerd om als volumerege-
laar te dienen.

Let op! Er kan zich een verschil in volume voordoen 
Bij het gebruik van een hoorapparaat met programmeerbare DAI input (DPAI) en 
met zowel de R- als de R+M-stand in de Micro Receiver DT20 ingeschakeld, kan 
er zich een verschil in volume voordoen tussen de R- en de R+M-stand, ook als de 
Micro Receiver DT20 met identieke outputniveaus voor de twee standen is gepro-
grammeerd. De oorzaak van dit verschil is dat het outputniveau in de Micro Receiver 
DT20 wordt beïnvloed door de inputimpedantie van het hoortoestel.

Het verschil in outputniveau kan variëren tussen diverse hoortoestellen -  
normaliter zal het outputniveau in de R+M-stand iets hoger zijn. Mogelijk moet  
er een bijstelling plaatsvinden met de Programmer DT20 om aan de eisen van de  
gebruiker te kunnen voldoen.
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Koppelen

De Micro Receiver DT20 kan koppelingsinformatie ontvangen, maar niet ver-
zenden. Om de Micro Receiver DT20 aan de zender van uw Comfort Digisys-
tem te koppelen, moet de Micro Receiver DT20 op uw hoortoestel of op de 
Programmer DT20 zijn aangesloten. 
Druk gedurende 2 seconden op de drukknop op de Micro Receiver DT20 om 
de koppelingsstand te activeren. 
Als de koppelingsstand geactiveerd is,  
kunt u een akoestische indicatie ontvangen: 			• •    
Stuur de koppelingsinformatie binnen 15 seconden.
Om de koppelingsstand te onderbreken, drukt u kort op de drukknop.

Voorbeeld 1: Het koppelen van een Micro Receiver DT20 aan een bestaand  
Comfort Digisystem bestaande uit één Conference Microphone DC20 en  
één Receiver DH10:

1. Sluit de Micro Receiver DT20 volgens de instructies aan op de  
 audioschoen van het hoortoestel. 
2. Start de koppelingsstand in de DT20 door de druk- 
 knoppen 2 seconden ingedrukt te houden. Akoestische indicatie:   • •
3. Start de Conference Microphone DC20. 
4. Druk snel tweemaal op de koppelingsknop op de DC20. Het display op  
 de DC20 reageert met de tekst Info versturen.
5. De Micro Receiver DT20 bevestigt een succesvolle  
 koppeling met een akoestische indicatie:            •	• 

Voorbeeld 2: Maak een nieuwe afluisterveilige configuratie met één  
Microphone DM90 en twee hoortoestellen met Receivers DT20:

1. Sluit de Receivers DT20 volgens de instructies aan op de audioschoenen  
 van het hoortoestel. 
2. Activeer de koppelingsstand in de twee DT20's door de druk- 
 knoppen 2 seconden ingedrukt te houden. Akoestische indicatie: 		• •    
3. Start de Microphone DM90 en open het menu. Kies Communicatie/ 
 Koppelen/Code sleutel nw en antwoord Ja op de vraag of u een nieuwe  
 codesleutel wilt aanmaken en versturen. 
4. De Receivers DT20 bevestigen een succes- 
 volle koppeling met een akoestische indicatie:            •	•
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Voorbeeld 3: Maak een nieuwe afluisterveilige configuratie met één  
Microphone DM90 en twee Receivers DT20 met gebruikmaking van de  
Programmer DT20:

1. Plaats één van de Receivers DT20 in de Programmer DT20.
2. Start de Programmer DT20 en sluit een koptelefoon of een neklus aan  
 om te kunnen luisteren. 
3. Activeer de koppelingsstand voor de DT20 door de drukknop 2 seconden  
 ingedrukt te houden.  
 In de koptelefoon/neklus ontvangt u een akoestische indicatie:    • •    
4. Start de Microphone DM90 en open het menu. Kies Communicatie/ 
 Koppelen/Code sleutel nw en antwoord Ja op de vraag of u een nieuwe  
 codesleutel wilt aanmaken en versturen. 
5. De Micro Receiver DT20 bevestigt een succesvolle  
 koppeling met een akoestische indicatie:           •	•
6. Verwijder de gekoppelde DT20 en sluit de andere DT20 aan in de  
 Programmer DT20.
7. Activeer de koppelingsstand op de DT20 door de drukknop 2 seconden  
 ingedrukt te houden. 
 In de koptelefoon/neklus ontvangt u een akoestische indicatie:    • •    
8. Open het menu op de DM90 en selecteer Communicatie/Koppelen/Info  
 verzenden. 
9. De Micro Receiver DT20 bevestigt een succesvolle  
 koppeling met een akoestische indicatie:            •	• 
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Problemen oplossen  

De ontvanger start niet
1. Controleer of het juiste luisterprogramma is geselecteerd op het hoor-

toestel. 
2. Ga na of de Micro Receiver DT20 juist is aangesloten op de audioschoen 

van het hoortoestel. Controleer ook de aansluiting tussen de audioschoen 
en het hoortoestel. 

3. Zorg ervoor dat alle aansluitvlakken schoon zijn. 
4. Controleer/vervang de batterij van het hoortoestel. 
5. Denk eraan de drukknop kort in te drukken om de DT20 in te schakelen.

Slechte spraakverstaanbaarheid
De afstand tussen de zender en de ontvanger is wellicht te groot. Het bereik 
bedraagt ca. 25 meter.  
De afstand tussen de microfoon en de spreker kan ook te groot zijn: plaats de 
microfoon dichter bij de spreker.  
Probeer kanaal/omgeving te wijzigen.

Slecht bereik en storingen
In sommige omgevingen, zoals gebouwen met veel beton, ijzer of plaat- 
metalen constructies, kan het bereik kleiner zijn.  
Ook kan dit probleem worden veroorzaakt door elektronische apparatuur in 
de buurt. Wijzig het kanaal.

Geen geluid
Controleer of de zender en de ontvanger op hetzelfde kanaal zijn ingesteld.

Hard sissend geluid
Controleer of de units van het Comfort Digisystem die door u worden  
gebruikt, aan elkaar zijn gekoppeld.
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Service en garantie 

Comfort Audio biedt een beperkte garantie op producten aan gedurende twee 
jaar na levering. Deze dekt alle fabricage- en materiaalfouten.  
Voor accessoires geldt een garantie van 90 dagen vanaf de leverdatum. 
Er kunnen plaatselijke overeenkomsten of bepalingen gelden. Fouten die 
veroorzaakt werden door onzorgvuldig gebruik of ingrepen in het product of 
bijbehorende accessoires worden niet gedekt door deze garantie.

Fouten die veroorzaakt werden door onzorgvuldig gebruik of ingrepen in het 
product of bijbehorende accessoires worden niet gedekt door deze garantie.

U mag altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft.

Technische specificaties

Radiotransmissie: SST - SecureStream Technology
Frequentiebereik: F1 werkt binnen 850-872 MHz
Bereik: Ca. 25 m
Grootte: 12,55 x 9,1 x 8,45 mm
Gewicht:  1,1 g

!
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften —
lees deze door voordat u uw product gaat gebruiken.

1) Lees deze voorschriften.

2) Bewaar deze voorschriften.

3) Neem alle waarschuwingen in acht.

4) Volg alle instructies op.

5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 

6) Reinig het product alleen met een droge doek.

7) Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen als radiatoren,  
 straal(kachels) of andere warmteproducerende apparaten (inclusief ver- 
 sterkers).

8) Voor uw eigen veiligheid mag u nooit de gepolariseerde of aardaansluit- 
 ing omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee stekkerpennen,  
 waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker kan ook  
 twee stekkerpennen plus een apart aardcontact hebben. De brede  
 stekkerpen of het aardcontact is bedoeld om uw veiligheid te garand- 
 eren. Raadpleeg een elektricien om de onjuiste aansluiting te vervangen  
 als de meegeleverde stekker niet op uw elektriciteitsaansluiting past  
 (alleen bij gebruik van een gepolariseerde stekker).

9) Zorg ervoor dat er geen mensen op het elektriciteitssnoer kunnen gaan  
 staan of dat het bekneld raakt. Wees met name voorzichtig met de  
 stekkeraansluiting, met contactdozen en op de plaats waar het netsnoer  
 uit het apparaat komt.

10) Gebruik alleen door Comfort Audio AB voorgeschreven hulpstukken/ 
 accessoires.

11) Trek de stekker van dit apparaat bij onweer of wanneer u het langere tijd  
 niet gebruikt uit het contact.

12) Laat alle controlebeurten uitvoeren door gekwalificeerd onderhouds- 
 personeel. Onderhoudsbeurten zijn nodig als het apparaat op enigerlei  
 wijze is beschadigd (bijvoorbeeld als er vloeistof op is gemorst, als er  
 voorwerpen tegen het apparaat zijn gestoten of daarop zijn gevallen of als  
 het is blootgesteld aan regen of vocht) of als het niet meer goed werkt.

13) Luister eerst op een laag volume.



17Micro Receiver DT20

14) Als het geluidsvolume te hoog staat, kan uw gehoor ernstig worden  
 beschadigd.

15) Demonteer het product niet.

16) Mocht het product open gaan door beschadiging, dan mag er alleen  
 onderhoud worden gepleegd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

17)  Gebruik nooit een zender of ontvanger die is ingesteld op een niet  
 toegestane frequentie. Controleer dit bij de frequentiemanagement- 
 autoriteit in het land waar de apparatuur zal worden gebruikt.

18) Het product bevat gevoelige elektronische onderdelen en dient met zorg  
 te worden behandeld.

19) Laad het product nooit op in gesloten, niet-geventileerde ruimtes zoals  
 handtassen, koffers of andere dichte opbergartikelen.

20) Gebruik alleen de door Comfort Audio AB voorgeschreven batterijen en  
 stroomvoorziening.

21) U mag de batterij niet zelf vervangen. Neem daarvoor contact op met uw  
 verkooppunt.

22) WAARSCHUWING! Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen.

23) Het product mag niet worden blootgesteld aan oververhitting door zon,  
 vuur of soortgelijke warmtebronnen.

24) De producten bevatten radiozenders. Gebruik producten niet op plaatsen  
 waar het gebruik van elektronische apparatuur niet is toegestaan,  
 bijvoorbeeld in vliegtuigen.

25)  De halsband mag niet worden gebruikt als het risico bestaat dat deze vast  
 komt te zitten in bijv. een machine of andere voorwerpen.

26) Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen en dieren. Bij  
 inslikken bestaat verstikkingsgevaar.

27) Laat om te voorkomen dat de batterij beschadigt het product niet langere tijd 
 met een lege batterij liggen.

28) Koppel de oplader los als het product gedurende langere tijd niet wordt 
 gebruikt.

Wijzigingen voorbehouden
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