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Introduktion1.
Tak, fordi du har valgt Programmer DT20!

Programmer DT20 er en del af Comfort Digisystem™ , som
bruger digital trådløs teknologi til at give dig den bedst mulige
lydkvalitet samt sikker transmission, der forhindrer aflytning.

Læs disse instruktioner, før du tager det nye produkt i brug for
første gang, så du får mest mulig glæde ud af det. Læs især det
trykte dokument Vigtige sikkerhedsinstruktioner, der medfølger,
grundigt.

Enheden
Programmer DT20 er et programmeringsværktøj for
minimodtageren Micro Receiver DT20, som gør det muligt for
hørespecialister at foretage individuelle indstillinger for den
enkelte kunde. Det er muligt at få vist og læse de indstillinger,
der foretages for hver enkelt Micro Receiver DT20. Indstillingerne
kan nemt eksporteres til en computer. Produktet indeholder
også en praktisk trinvis vejledning, der guider dig gennem
tilpasningsproceduren.

SST™

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

1

3

7

6

6

2

4

8

5

10

9

1. Tænd/sluk-knap 
2. Parringsknap 
3. Funktionsindikator
4. Menustyring 
5. Strømforsyningsindgang
6. Udgang til halsslynge
7. Ekstra indgang og udgang
8. Lydstyrkeknap 
9. Display
10. Europlug socket
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Display

1 2 3
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1. Hovedmenu
2. Trinvis vejledning
3. Scanner
4. Lydstyrkeindikator
5. Batteristatus

Medfølgende tilbehør
Mikrofiberpose

Strømforsyning

7Programmer DT20



Hovedtelefoner

3,5 mm USB-kabel
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Sådan kommer du i gang2.
I dette afsnit lærer du, hvordan du udfører de nødvendige
grundlæggende trin for at komme i gang.

Opladning
Opladning kan foretages når som helst. Hvis du gør det til en
vane at oplade enheden, når du ikke bruger den, er den altid
klar til brug, når du skal bruge den.

1. Sæt den medfølgende strømforsyning i
strømforsyningsindgangen.

Giv agt:  Brug kun strømforsyningen fra Comfort Audio AB.
Brug af andre typer opladere kan beskadige enheden.
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2. Sæt strømforsyningen i stikkontakten.

Funktionsindikatoren bliver rød for at angive, at opladning
er i gang.

!

Bemærk:  Enheden kan blive varm under opladning. Dette
er helt normalt. Enheden er udstyret med overopladnings-
og temperaturovervågning for at beskytte batterierne.

Opladningen er færdig, når funktionsindikatoren bliver grøn.
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Opstart
Tryk på , indtil hele startlinjen lyser.

Brug af hovedtelefonerne
Hvis du vil bruge hovedtelefoner eller øretelefoner, skal de
tilsluttes enheden.
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1. Slut hovedtelefonerne til AUX-udgangen.

2. Juster lydstyrken vha. , indtil du finder en egnet lydstyrke.

!

Advarsel:  Begynd altid med at lytte til apparatet ved lave
lydstyrker. Høje lydstyrker kan beskadige din hørelse
alvorligt.

Tilslut en minimodtager
En minimodtager skal være tilsluttet programmeringsenheden,
når dens indstillinger skal læses og ændres.

Programmer DT2012



Slut minimodtageren til Eurostikket bag på
programmeringsenheden.

!

Vigtigt:  Sørg for, at minimodtageren vender korrekt. Det
store stik skal føres ind i det store hul. Hvis
minimodtageren vender forkert, kan tilslutningen blive
beskadiget.

Alle indstillinger aflæses fra modtageren.

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

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

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

4. Brug valgmuligheden  til at gå tilbage til den forrige menu,
når du er færdig.

Ændring af menusproget
Menuens standardsprog er engelsk. Du kan ændre sproget i
menuen 0000000 .

1. Vælg  > 0000000  > .
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2. Vælg det ønskede sprog fra listen over tilgængelige sprog.
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Brug3.
Programmeringsenheden kan bruges til at konfigurere Micro
Receiver DT20 enten via en vejledningstilstand eller manuelt fra
hovedmenuen.

Brug den trinvise vejledning
Den indbyggede trinvise vejledning guider dig gennem trinnene
i en vellykket tilpasning af en Micro Receiver DT20 og giver
nyttige oplysninger undervejs.

Ved brug af vejledningen skal du altid lytte med hovedtelefoner
tilsluttet til Programmer DT20, så du kan høre toneangivelser
og ændringer af lyden, når du skifter indstillinger.

Tips:  Husk at kontrollere høreapparatets kompatibilitet på
vores kompatibilitetsliste
http://www.comfortaudio.com/compatibility.

1. Start vejledningen ved at vælge 1 2 3 .
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2. Vælg det øre, du tilpasser minimodtageren til.

En animation viser, hvordan du gør høreapparatet klar til
næste trin.

3. Scan høreapparatet for emissioner:
a) Tryk på  for at springe over animationen.
b) Sluk for alle Comfort Digisystem-sendere for at sikre,

at der ikke forekommer interferenssignaler i
radiomiljøet.

c) Udfør scanningen ved at flytte høreapparatet i små
cirkler tæt på programmeringsenhedens nederste del,
angivet med et gråt felt.
Den maksimale emissionsstyrke vises på skærmen.

-95dB

d) Tryk på  for at udføre scanningen.
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4. Fortsæt med den indstilling, der svarer til
scanningsresultatet.

HandlingResultat

Aktiver automatisk dvale, hvis
du ønsker, at minimodtageren
skal gå i dvale, når der ikke er
noget signal.

Vælg den kanal, du ønsker at
bruge, fra listen over
anbefalede kanaler.

www

Prøv at finde en anden løsning.
Det kan være nødvendigt at
bruge en anden modtagertype.
Du kan også prøve at indstille
minimodtageren manuelt som
beskrevet i Manuelle
indstillinger på side 20.

5. Konfigurer trykknappens tænd/sluk-funktion.
6. Vælg den kanal, du ønsker at bruge, på den mikrofon, der

skal bruges sammen med minimodtageren.
Hvis du valgte en kanal i trin 4 på side 19, bliver du bedt om
at vælge den kanal.
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7. Par minimodtageren med Comfort Digisystem-mikrofonen:
a) Tryk på trykknappen på minimodtageren i 2 sekunder,

indtil du hører parringslyden.
b) Send parringsoplysningerne fra mikrofonen ved at trykke

på parringsknappen to gange to gange hurtigt efter
hinanden.
Hvis parringen lykkes, vises  i displayet på
Programmer DT20.

8. Indstil R-programmets forstærkning:
a) Tilpas minimodtageren til høreapparatet, og lad kunden

vurdere lydstyrken, mens du taler ind i den parrede
mikrofon.

b) Anbring om nødvendigt minimodtageren i
programmeringsenheden, og øg eller reducer
forstærkningen.

Tilpasningen er nu færdig, og der vises et ternet flag.

Manuelle indstillinger
Ud over den trinvise vejledning kan alle indstillingerne også
konfigureres manuelt via hovedmenuen . I denne menu kan
du også få adgang til avancerede indstillinger, der ikke er
tilgængelige via vejledningen.
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R+M

R
1 dB

sluk

0000000

9

1. Tilbage
2. Serienummer
3. Niveau i R-tilstand
4. Niveau i R+M-tilstand
5. Automatisk dvale
6. Tænd/sluk vha. trykknappen
7. Parring vha. trykknappen
8. Følsomhed
9. Gem indstillingerne på en computer

Vælg øre
Oplysninger om, hvilket øre Micro Receiver DT20 er tilpasset til,
gemmes i hukommelsen. Du skal derfor angive, hvilket øre
modtageren skal tilpasses til. Hvis du tilpasser modtageren til
en streamer eller lignende enhed, kan denne indstilling
ignoreres.

1. Vælg  > 0000000 .
2. Vælg højre eller venstre øre.
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Tilstandene R og R+M
Programmer DT20 kan bruges til at konfigurere de to
lyttetilstande, R og R+M, for Micro Receiver DT20.
Lyttetilstandenes effekt afhænger af høreapparatets
konfiguration. For høreapparater med et separat DAI-program
fungerer de to lyttetilstande på samme måde, og derfor er det
kun nødvendigt at bruge R-tilstanden.

For enheder uden en programmerbar DAI-indgang vil tilstandene
R og R+M fungere forskelligt som beskrevet i Bord 1.
Lyttetilstande for Micro Receiver DT20 på side 22.

Kontakt producenten af høreapparatet for at få oplysninger om
de anbefalede indstillinger.

Bord 1. Lyttetilstande for Micro Receiver DT20

Udgang

DAIProgrammerbar
DAI

Indstilling

Kun radioHøreapparatet
bestemmer
lydkilden.

R

Radio og mikrofonR+M

Tips:  Aktivering af begge lyttetilstanden for høreapparater
med en programmerbar DAI gør det muligt at bruge forskellige
lydstyrkeindstillinger. Trykknappen kan dermed fungere som
simpel lydstyrkeregulering med to forudindstillinger.
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Justering af lydstyrken
Niveauerne R og R+M kan justeres individuelt, så de passer til
høreapparatet.

Når du foretager justering, skal hovedtelefonerne være tilsluttet,
og modtageren skal være anbragt i programmeringsenheden.

1. Tal ind i en parret Comfort Digisystem-mikrofon, og
kontrollér, at du kan høre dig selv i hovedtelefonerne.

2. Slut modtageren til høreapparatet.
3. Valgfri: Kontrollér så vidt muligt, at du kan høre dig selv

gennem høreapparatet.
4. Lad kunden lytte, mens du taler ind i Comfort

Digisystem-mikrofonen. Hold mikrofonen i en repræsentativ
afstand fra munden (ca. 20 cm for Comfort Digisystem
DM-mikrofoner og 1 til 5 m for Comfort Digisystem DC
Conference-mikrofoner).

5. Valgfri: Hvis kunden ikke synes, at lydstyrken er
tilfredsstillende, skal minimodtageren sluttes til
programmeringsenheden igen for at foretage justeringen.
a) Vælg R eller R+M afhængigt af, hvilken lydstyrke du

ønsker at justere.
b) Juster lydstyrken ved at skrue  op eller ned, mens

du lytter med hovedtelefonerne for at kontrollere
lydstyrkeændringen.

c) Tryk på  for at bekræfte.
Den røde kant rundt om lydstyrkeindikatoren forsvinder.

d) Slut modtageren til høreapparatet, og lad kunden vurdere
lydstyrken.

6. Valgfri: Gentag om nødvendigt fra trin 4 på side 23.
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Konfigurer automatisk dvale
Hvis automatisk dvale er aktiveret, skifter Micro Receiver DT20
automatisk til dvaletilstand 10 sekunder efter, at der er blevet
slukket for Comfort Digisystem-mikrofonen. Modtageren starter
automatisk, når du tænder for mikrofonen.

1. Vælg .
2. Vælg  for at slå funktionen til eller fra.

Konfigurer trykknappens tænd/sluk-funktion
Trykknappens tænd/sluk-funktion kan deaktiveres for at undgå,
at kunden ved et uheld slukker for enheden. Denne indstilling
kan kombineres med funktionen til automatisk dvale, så
modtageren fungerer autonomt.

1. Vælg .
2. Vælg  for at slå funktionen til eller fra.

Konfigurer parring vha. trykknappen
I standardindstillingerne skifter enheden til parringstilstand,
når der trykkes på Micro Receiver DT20-trykknappen i lang tid.
Denne funktion kan deaktiveres, så uønsket aktivering af
parringstilstanden undgås.

1. Vælg .
2. Vælg  for at slå funktionen til eller fra.
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Gem indstillingerne på en computer
Tilpasningsdataene kan sendes til en computer via det
medfølgende USB-kabel. Dataene sendes som almindelig tekst
og kan skrives til alle programmer med et felt til tekstangivelse.

!

Vigtigt:  Enhedens sprogindstilling bestemmer det tegnsæt,
der bruges til tekstmeddelelserne. Der skal bruges samme
sprogindstilling som for operativsystemet.

1. Tilslut USB-kablet mellem den ekstra indgang og en
USB-port på computeren.

2. Vælg 
3. Vælg 

En animation viser, at markøren skal anbringes i et tekstfelt.
4. Vælg  for at bekræfte.

Indstillingerne vises på skærmen.
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Receiver DT20 settings:
S-000001
Right ear
R-mode active, volume 0 dB
R+M-mode disabled
Autosleep active
On/off-switching by button active
Pairing by button active
High sensitivity

Scan et høreapparatet
Brug scannerfunktionen til at scanne et høreapparat manuelt
og finde kanalanbefalinger, hvis vejledningen ikke bruges.

1. Vælg  Scanner for at starte scanneren.
2. Tryk på  for at springe over animationen.
3. Sluk for alle Comfort Digisystem-sendere for at sikre, at der

ikke forekommer interferenssignaler i radiomiljøet.
4. Udfør scanningen ved at flytte høreapparatet i små cirkler

tæt på programmeringsenhedens nederste del, angivet med
et gråt felt.

-95dB
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5. Tryk på  for at udføre scanningen.
Du får vist resultatet af scanningen.

Bord 2. Mulige scanningsresultater

BeskrivelseResultat

Høreapparatet udsender ikke
nogen interferensemissioner.

Der forekommer emissioner, som
kan påvirke minimodtagerens
ydelse. Du får vist en liste over de
anbefalede kanaler.

www

Der er kraftige emissioner.
Minimodtageren vil sandsynligvis
fungere dårligt.

27Programmer DT20





Avancerede funktioner4.
Dette produkt har en række funktioner og indstillinger, der gør
det muligt at skræddersy enheden til brugerens behov.

Nulstilling af alle indstillinger
Hvis du har brug for at nulstille alle indstillinger til
standardindstillingerne, kan du foretage en fabriksnulstilling.

1. Vælg  > 0000000  > .

!

Vigtigt:  Alle indstillinger går tabt. Al parring skal foretages
igen.

2. Vælg den enhed, du ønsker at nulstille.

Indstil modtagelsesfølsomheden
Modtagerens modtagelsesfølsomhed kan indstilles til to
niveauer. Standardindstillingen er høj følsomhed. Hvis
følsomheden reduceres, bliver modtageren mindre følsom over
for falske emissioner. Det forbedrer kompatibiliteten med
høreapparater med et dårligere scanningsresultat. Ved
høreapparater med et godt resultat får du et reduceret
brugsområde.

1. Vælg 
2. Vælg  for at skifte mellem høj og lav følsomhed.

Ikonet skifter størrelse for at vise ændringen.
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Spektrumscanner
I scanningsmenuen finder du en spektrumscanner, der kan
bruges til at kontrollere radiomiljøet mere detaljeret.
Spektrummet er inddelt i Comfort Digisystem-kanaler, hvilket
gør det til et nyttigt værktøj til at finde radiosendere og andre
radioemissioner med interferens. Det kan også hjælpe dig med
kanalplanlægning i krævende miljøer.

855,6
CH:B19
Mom:
-95 dB
Avg:
-92 dB

1
2
3
4

1. Frekvens
2. Kanal
3. Højeste signalstyrke
4. Gennemsnitlig signalstyrke

Brug spektrumscanneren
Du kan bruge spektrumscanneren til at få en detaljeret oversigt
over de radioemissioner, der forekommer i omgivelserne.

1. Vælg  Scanner for at starte scanneren.
2. Tryk på  for at springe over animationen.
3. Sluk for alle Comfort Digisystem-sendere for at sikre, at der

ikke forekommer interferenssignaler i radiomiljøet.
For at opnå en pålidelig scanning skal støjniveauet være
under -90 dB, før scanningen startes.
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4. Vælg  Spektrum for at starte spektrumscanneren.
Spids- og minimumværdierne repræsenterer
radioemissionerne ved forskellige frekvenser.

5. Brug  til at flytte markøren i spektrummet for at få
yderligere oplysninger om hver spidsværdi.
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Produktinformation5.

Funktionsindikator
Funktionsindikatoren viser oplysninger om enhedens aktuelle
status.

Bord 3. Opladningsindikationer

IndikationStatus

//... ...//Opladning i gang

//... ...//Opladning færdig

//... ...//...//... ...//...Lavt batteri

!

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

Tekniske specifikationer
74 x 39 x 13 mmDimensioner

35 gVægt
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Ca. 12 timer. Afhænger af
brugsforholdene. Målt med
fabriksindstillinger.

Driftstid

Ca. 2 timer.Opladningstid

USB, hovedtelefoner, halsslyngeTilslutninger
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Diverse6.

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

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

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

Radioområde
Radioområdet mellem enhederne er ca. 30 meter. Dette kan
dog variere afhængigt at de omgivelser, du befinder dig i.

Vedligeholdelse af batterierne
Dette produkt har et indbygget lithium-ion-polymerbatteri.
Lithium-ion-batterier har ikke såkaldte hukommelseseffekter
og kræver ikke regelmæssig afladning for at bevare ydeevnen.
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Batteriets kapacitet reduceres med tiden. Dette er normalt for
alle genopladelige batterier. Batterilevetiden afhænger af
brugsmønsteret. Batteriet fungerer bedst, hvis det oplades lidt
og ofte – det når 90% af kapaciteten, når det halve af
opladningstiden er gået. Hvis batteriet skal opbevares i længere
tid, bør det være delvist opladet. Kontakt købsstedet, når det er
tid til at skifte batteriet.

Driftstiden varierer afhængigt af, hvilke funktioner der bruges.

Fejlfinding
Se følgende vejledning, hvis du har problemer med udstyret.
Kontakt købsstedet, hvis du stadig har spørgsmål.

LøsningÅrsagSymptom

• Oplad batteriet.
• Tryk på  i mindst 2

sekunder.

• Batteriet er afladet.
•  slippes for hurtigt.

• Enheden starter ikke.

• Slå lyden til på
mikrofonen og/eller
modtageren.

• Reducer afstanden til
den person, der taler.

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

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

• Dårlig taleforståelse.

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

• Der er for lang afstand
mellem mikrofonen og
modtageren.

• Kort rækkevidde
og/eller statisk
interferens.

• Slå mikrofonens lyd til.• Mikrofonens lyd er
slået fra.

• Der er ingen lyd.
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LøsningÅrsagSymptom

• Tilslut USB-kablet.
• Tilslut en

minimodtager.

• USB-kablet er ikke
tilsluttet.

• Der er ikke tilsluttet en
minimodtager.

• Følgende animation
vises på displayet:
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Service og garanti
Comfort Audio AB udsteder en begrænset garanti i to år fra
leveringsdatoen. Den omfatter alle former for defekter i
produktion og materialer. For tilbehør er garantiperioden 90
dage fra leveringsdatoen. Der kan gælde lokale bestemmelser.
Defekter, som skyldes skødesløs håndtering eller indgreb i
produktet eller dets tilbehør er ikke omfattet af garantien.

Kontakt købsstedet, hvis der er brug for service af produktet.
Du er altid velkommen til at kontakte Comfort Audio, hvis du har
spørgsmål.
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Kontaktoplysninger
Hovedkontor

SVERIGE
Comfort Audio AB

Box 154

SE-301 05 Halmstad

Telefon +46 35 260 16 00

info@comfortaudio.com

www.comfortaudio.com

Datterselskaber

NORGEDANMARK
Comfort Audio ASComfort Audio ApS

Postboks 304Benediktevej 5, 1. sal

NO-3201 SandefjordDK-3480 Fredensborg

Telefon: +47 959 87 910Telefon: +45 33 78 03 02

info@comfortaudio.noinfo@comfortaudio.dk

www.comfortaudio.nowww.comfortaudio.dk
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BENELUXTYSKLAND

Comfort Audio BVComfort Audio GmbH

Nieuwe Steen 20Curiestraβe 2

NL-1625 HV HoornDE-70563 Stuttgart

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

info@comfortaudio.nlinfo@comfortaudio.de

www.comfortaudio.nlwww.comfortaudio.de

USA
Comfort Audio Inc.

411 E. Business Center Drive

Suite 109

Mount Prospect, IL 60056, USA

Telefon: +1 888 421-0843

usa@comfortaudio.com

www.comfortaudio.us
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Produktsymboler

Produktet overholder
EU-direktiv 93/42/EØF,
inklusive ændringer,
vedrørende medicinsk udstyr.
Produktet overholder de
grundlæggende krav i
EU-direktiv 1999/5/EF,
inklusive ændringer,
vedrørende radio- og
teleterminaludstyr.

Produktet er omfattet af
EU-direktiv 2002/96/EU,
inklusive ændringer,
vedrørende affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE).
Produktet og dets tilbehør skal
genbruges i henhold til
nationale bestemmelser.

Jævnstrøm.

Der kan gælde begrænsninger
vedrørende brug af
sendefrekvenser i henhold til
national lovgivning.

Stik til batterioplader.

Kun til indendørs brug.
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Klasse II-udstyr.

Ekstra indgang.
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Oplysninger om varemærker og
ophavsret

Comfort Digisystem™ er et varemærke tilhørende Comfort Audio
AB.

SecureStream Technology™ er et varemærke tilhørende Comfort
Audio AB.

Comfort Audio™ er et varemærke tilhørende Comfort Audio AB.
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