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Introductie1.
Dank u voor het kiezen van Programmer DT20!

Programmer DT20 is een onderdeel van het Comfort Digisystem™

dat maakt gebruik van digitale draadloze technologie om u de
best mogelijke geluidskwaliteit te geven. En heeft een beveiligde
transmissie om afluisteren te voorkomen.

Om uw nieuwe product werkelijk optimaal te kunnen gebruiken,
dient u deze instructies door te lezen voor u het voor de eerste
keer gaat gebruiken. Let vooral op het gedrukte document
Belangrijke veiligheidsvoorschriften dat ook in de doos zit.

Uw communicatiemiddel
Programmer DT20 is een programmeerhulpmiddel voor de
mini-ontvanger Micro Receiver DT20, die een audicien gebruikt
om individuele instellingen te maken voor iedere klant. Het is
mogelijk om de instellingen, die gemaakt zijn voor elke specifieke
Micro Receiver DT20, te bekijken en af te lezen. De instellingen
kunnen eenvoudig naar een computer geëxporteerd worden.
Het product bevat ook een makkelijke stap-voor-stap
aanpasassistent die u door de aanpasprocedure begeleidt.

SST™

SecureStream Technology (SST) is de digitale
transmissietechnologie, die eigendom is van Comfort Audio.
Hiermee kunt u veilig en zonder vertraging communiceren met
andere Comfort Digisystem apparaten.
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Overzicht
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1. Aan-/uit-knop 
2. Koppelingsknop 
3. Functie-indicatielampje
4. Menutoets 
5. Ingang oplader
6. Uitgang neklus
7. Aux ingang en uitgang
8. Volumeknop 
9. Display
10. Europlug-aansluiting
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Display

1 2 3
1
2
3

4

5
1. Hoofdmenu
2. Stap-voor-stap aanpasassistent
3. Scanner
4. Volumebalk
5. Batterijstatus

Meegeleverde accessoires
Microvezel zak

Netvoeding
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Koptelefoon

USB-3,5 mm kabel
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Aan de slag2.
In deze paragraaf leert u hoe u de basisstappen om te beginnen
moet uitvoeren.

Opladen
Er kan te allen tijde worden opgeladen. Als u er een gewoonte
van maakt uw apparaat op te laden als u het niet gebruikt, is het
altijd klaar voor gebruik als u het nodig heeft.

1. Steek de geleverde oplader in de laadingang.

Let op!:  Gebruik alleen de door Comfort Audio AB
geleverde oplader.Het gebruik van ieder ander type oplader
kan uw apparaat beschadigen.
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2. Steek de oplader in het stopcontact.

Het functie-indicatielampje wordt rood om aan te geven dat
er wordt geladen.

!

Opmerking:  De eenheid kan tijdens het opladen warm
worden, dit is volkomen normaal. De eenheid is uitgerust
met en overlaad- en temperatuurbewaking om de batterijen
te beschermen.

Het opladen is gereed wanneer het functie-indicatielampje groen
wordt.
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Aanzetten
Druk op  tot de startbalk helemaal brandt.

De koptelefoon gebruiken
Als u de koptelefoon of headset wilt gebruiken, moeten ze op de
eenheid worden aangesloten.
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1. Sluit de koptelefoon aan op de aux-uitgang.

2. Stel het volume af door  te gebruiken tot u een geschikt
niveau vindt.

!

Waarschuwing:  Luister altijd eerst op een laag volume.
Als het geluidsvolume te hoog staat, kan uw gehoor ernstig
worden beschadigd.

Een mini-ontvanger aansluiten
Om de instellingen van een mini-ontvanger te lezen en te
wijzigen, moet hij aangesloten zijn op de programmeereenheid.
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Sluit de mini-ontvanger aan op de Europlug aansluiting aan
de achterkant van de programmeereenheid.

!

Belangrijk:  Zorg ervoor dat de mini-ontvanger goed wordt
geplaatst. De lange pin moet in het grote gat passen.
Onjuist aanbrengen kan de aansluitingen beschadigen.

Alle instellingen van de ontvanger worden afgelezen.

In het menu navigeren
Gebruik  aan de zijkant van de eenheid om door het menu
te navigeren.
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1. Druk op  om het menu te activeren.

2. Schuif de regelaar omhoog of omlaag om de gewenste
menu-optie te selecteren.

3. Druk op  om naar het geselecteerde submenu te gaan
of de geselecteerde menu-optie te activeren.

4. Als dit is gebeurt, gebruikt u de  optie om naar het vorige
menu te gaan.

De menutaal wijzigen
De standaard menutaal is Engels. U kunt de taal wijzigen in het
menu 0000000 .

1. Selecteer  > 0000000  > .
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2. Selecteer de taal naar keuze uit de lijst met beschikbare
talen.
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Gebruik3.
De programmeereenheid kan worden gebruikt om de Micro
Receiver DT20 te configureren met de assistent of handmatig
via het hoofdmenu.

De geïntegreerde stap-voor-stap
aanpasassistent gebruiken

De geïntegreerde stap-voor-stap aanpasassistent begeleidt u
door de stappen van een succesvolle aanpassing van een Micro
Receiver DT20 heen en geeft u daarbij behulpzame informatie.

Wanneer u de assistent gebruikt, luister dan altijd met de
koptelefoon aangesloten op de Programmer DT20 zodat u
klankindicaties en veranderingen in het geluid kunt horen terwijl
u de instellingen maakt.

Tip:  Denk erom de compatibiliteit van uw hoortoestel te
verifiëren in onze Comfort Digisystem Receiver
Compatibiliteitsgids op
http://www.comfortaudio.com/compatibility.

1. Start de assistent door 1 2 3  te selecteren.
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2. Selecteer het oor waarvoor u de mini-ontvanger aanpast.

Er verschijnt een animatie waarin u kunt zien wat u met het
hoortoestel moet doen ter voorbereiding op de volgende
stap.

3. Scan het hoortoestel op emissies:
a) Druk op  om de animatie over te slaan.
b) Zet alle Comfort Digisystem zenders uit om te zorgen

dat de radio-omgeving vrij is van storende signalen.
c) Voer de scan uit door het hoortoestel in kleine cirkels te

bewegen in de buurt van het onderste deel van de
programmeereenheid, gemarkeerd met een grijs veld.
Het maximale emissievermogen verschijnt op het display.

-95dB

d) Druk op  om de scan af te maken.
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4. Ga verder met de optie die overeenkomt met uw
scanresultaat.

MaatregelResultaat

Activeer Autom. uit wanneer u
wilt dat de mini-ontvanger naar
slaapstand gaat wanneer er geen
signaal is.

Selecteer het kanaal dat u wilt
gebruiken uit de lijst met
aanbevolen kanalen.

www

Probeer een andere oplossing te
vinden. Het kan noodzakelijk zijn
om een ander soort ontvanger te
gebruiken. U kunt ook proberen
om de mini-ontvanger
handmatig in te stellen zoals
beschreven in Handmatige
instellingen op pagina 21.

5. Configureer de aan/uit functie van de drukknop.
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6. Selecteer het kanaal dat u wilt gebruiken voor de microfoon
die samen met de mini-ontvanger gebruikt gaat worden.
Wanneer u een kanaal heeft geselecteerd in stap 4 op pagina
19 krijgt u hier de herinnering om dat kanaal te selecteren.

7. Koppel de mini-ontvanger met de Comfort Digisystem
microfoon:
a) Druk de drukknop op de mini-ontvanger 2 seconden in

tot u het geluid voor de koppeling hoort.
b) Verzend de koppelingsinformatie van de microfoon door

de koppelingsknop twee keer snel achter elkaar in te
drukken.
Wanneer de koppeling geslaagd is, zal  verschijnen
op het display van Programmer DT20.

8. De versterking van het R programma instellen:
a) Bevestig de mini-ontvanger aan het hoortoestel en laat

de klant het volume beoordelen terwijl u in de
gekoppelde microfoon praat.

b) Plaats de mini-ontvanger, indien nodig, in de
programmeereenheid en vergroot of verklein de
versterking.

Het aanpassen is nu afgerond en u krijgt een geblokte vlag te
zien.
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Handmatige instellingen
Naast de stap-voor-stap aanpasassistent kunt u alle instellingen
handmatig configureren in het hoofdmenu . Vanuit dit menu
kunt u ook naar de geavanceerde opties gaan die via de
aanpasassistent niet te bereiken zijn.

1 2

3
4

5 6 7 8

R+M

R
1 dB

Uit

0000000

9

1. Terug
2. Serienummer
3. Niveau R-stand
4. Niveau R+M-stand
5. Autom. uit
6. Aan/uit met drukknop
7. Koppelen met drukknop
8. Gevoeligheid
9. Instellingen opslaan op een computer

Selecteer oor
Informatie over het oor waarop de Micro Receiver DT20 is
aangepast wordt in dit geheugen opgeslagen. Daarom moet u
aangeven voor welk oor de ontvanger aangepast moet worden.
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Wanneer u de ontvanger aanpast voor een streamer of soortgelijk
apparaat kan deze instelling genegeerd worden.

1. Selecteer  > 0000000 .
2. Selecteer het rechter of linker oor.

R en R+M instellingen
Programmer DT20 kunnen worden gebruikt om de twee
luisterstanden te configureren, R en R+M, van de Micro Receiver
DT20. Het vermogen van de luisterstanden is afhankelijk van de
configuratie van het hoortoestel. Bij hoortoestellen met een
apart DAI-programma zullen de twee luisterstanden zich
hetzelfde gedragen en daarom is alleen de R-stand nodig.

Bij apparaten zonder een programmeerbare DAI input gedragen
de R en R+M standen zich anders, zoals beschreven in Tabel 1:
Micro Receiver DT20 luisterstanden op pagina 22.

Raadpleeg de fabrikant van het hoortoestel voor informatie over
de aanbevolen instellingen.

Tabel 1: Micro Receiver DT20 luisterstanden

Output

DAIProgrammeerbare
DAI

Modus

Alleen radioHet hoortoestel
bepaalt de
geluidsbron.

R

Radio en microfoonR+M
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Tip:  Het activeren van beide luisterstanden voor hoortoestellen
met een programmeerbare DAI maakt het mogelijk om
verschillende volume-instellingen te hebben. Hierdoor kunt u
de drukknop gebruiken als een eenvoudige volumeregeling
met twee voorinstellingen.

Volume aanpassen
De R en R+M niveaus kunnen onafhankelijk van elkaar worden
ingesteld om een goede match met het hoortoestel te krijgen.

Wanneer u de wijzigingen maakt, moet de koptelefoon
aangesloten zijn en moet de ontvanger in de
programmeereenheid staan.

1. Praat in een gekoppelde Comfort Digisystem microfoon en
verifieer of u uzelf in de koptelefoon kunt horen.

2. Sluit de ontvanger aan op het hoortoestel.
3. Optioneel: Verifieer, indien mogelijk, of u uzelf hoort via het

hoortoestel.
4. Laat de klant luisteren terwijl u in de Comfort Digisystem

microfoon praat. Houd de microfoon op een representatieve
afstand van uw mond (ong. 20 cm voor Comfort Digisystem
DM microfoons en 1 tot 5 m voor Comfort Digisystem DC
Conference microfoons).
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5. Optioneel: Als de klant niet tevreden is met het volume sluit
u de mini-ontvanger weer aan op de programmeereenheid
om de wijziging te maken.
a) Selecteer R of R+M afhankelijk van het volume dat u wilt

wijzigen.
b) Pas het volume aan door  op en neer te schuiven

terwijl u met de koptelefoon luistert om de
volumewijziging te verifiëren.

c) Druk op  om te bevestigen.
Het rode kader om de volumebalk zal verdwijnen.

d) Sluit de ontvanger aan op het hoortoestel en laat de klant
het volume beoordelen.

6. Optioneel: Indien nodig, herhalen vanaf stap 4 op pagina 23.

Autom. uit configureren
Indien Autom. uit actief is, gaat de Micro Receiver DT20 10
seconden nadat de Comfort Digisystem microfoon is uitgezet
automatisch naar slaapstand. De ontvanger start automatisch
wanneer u de microfoon weer aanzet.

1. Selecteer .
2. Selecteer  om de functie aan of uit te zetten.

Aan/uit met drukknop configureren
De aan/uit functie van de drukknop kan worden uitgezet om te
voorkomen dat de klant het apparaat per ongeluk uitzet. Deze
instelling kan worden gecombineerd met de functie Autom. uit
zodat de ontvanger autonoom kan werken.

1. Selecteer .
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2. Selecteer  om de functie aan of uit te zetten.

Koppelen met drukknop configureren
Standaard is de ontvanger zo ingesteld dat lang drukken op de
drukknop van de Micro Receiver DT20 het apparaat in
koppelingsstand zet. Deze functie kan worden uitgezet om
onbedoeld activeren van de koppelingsstand te voorkomen.

1. Selecteer .
2. Selecteer  om de functie aan of uit te zetten.

De instellingen op een computer opslaan
Met de meegeleverde USB-kabels kunnen de aanpasgegevens
naar een computer worden gestuurd. De gegevens worden
verzonden als platte tekst en kunnen naar elk programma met
een tekst inputveld worden weggeschreven.

!

Belangrijk:  De taalinstelling van het toestel bepaalt de
karakters die worden gebruikt voor de output in tekst. Gebruik
voor een correcte output dezelfde taalinstelling als uw
besturingssysteem.
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1. Sluit de USB-kabel aan op de aux input en een USB-poort
op de computer.

2. Selecteer 
3. Selecteer 

Een animatie vertelt u dat u de cursor in een tekstveld moet
zetten.

4. Selecteer  om te bevestigen.

De instellingen worden naar het scherm geschreven.

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
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Een hoortoestel scannen
Gebruik de scanoptie om een hoortoestel handmatig te scannen
en aanbevelingen voor kanalen te krijgen, wanneer u de assistent
niet gebruikt.

1. Selecteer  Scanner om de scanner te starten.
2. Druk op  om de animatie over te slaan.
3. Zet alle Comfort Digisystem zenders uit om te zorgen dat de

radio-omgeving vrij is van storende signalen.
4. Voer de scan uit door het hoortoestel in kleine cirkels te

bewegen in de buurt van het onderste deel van de
programmeereenheid, gemarkeerd met een grijs veld.

-95dB
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5. Druk op  om de scan af te maken.
Vervolgens krijgt u het resultaat van de scan te zien.

Tabel 2: Mogelijke scanresultaten

BeschrijvingResultaat

Het hoortoestel zendt geen
storende emissie uit.

Er is emissie aanwezig, die de
prestaties van de mini-ontvanger
kunnen beïnvloeden. U krijgt een
lijst met aanbevolen kanalen.

www

Er is sterke emissie aanwezig.
Hoogst waarschijnlijk zal de
mini-ontvanger slecht presteren.
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Geavanceerde functies4.
Dit product heeft een aantal functies en instellingen waarmee
u de eenheid kunt aanpassen aan de specifieke wensen van de
gebruiker.

Alle instellingen resetten
Wanneer u alle instellingen moet resetten naar de standaard
waarden, kunt u resetten naar fabrieksinstellingen.

1. Selecteer  > 0000000  > .

!

Belangrijk:  Alle instellingen gaan verloren. Alle
koppelingen moeten opnieuw worden uitgevoerd.

2. Selecteer de eenheid die u wilt resetten.

De ontvangstgevoeligheid instellen
De ontvangstgevoeligheid van de ontvanger kan op twee niveaus
worden ingesteld. Standaard staat de ontvanger op hoge
gevoeligheid. Wanneer u de gevoeligheid vermindert, zal de
ontvanger minder gevoelig worden voor onbedoelde emissie.
Het zal de compatibiliteit met hoortoestellen met een niet echt
perfect scanresultaat verbeteren. Bij hoortoestellen met een
goed resultaat krijgt u een kleiner bereik.

1. Selecteer 
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2. Selecteer  om te wisselen tussen een hoge en een lage
gevoeligheid.
Het pictogram verandert van grootte om de wijziging aan te
geven.

Spectrumscanner
In het scanmenu vindt u een spectrumcanner die kan worden
gebruikt om de radio-omgeving meer in detail te controleren.
Het spectrum is verdeeld in Comfort Digisystem kanalen,
waardoor het een bruikbaar hulpmiddel is om storende
radiozenders en andere radio-emissies te vinden. Het kan ook
helpen bij de kanaalplanning in moeilijke omgevingen.

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

1
2
3
4

1. Frequentie
2. Kanaal
3. Sterkte pieksignaal
4. Gemiddelde signaalsterkte

De spectrumscanner gebruiken
U kunt de spectrumscanner gebruiken om een gedetailleerd
overzicht te krijgen van de radio-emissies die in de omgeving
aanwezig zijn.

1. Selecteer  Scanner om de scanner te starten.
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2. Druk op  om de animatie over te slaan.
3. Zet alle Comfort Digisystem zenders uit om te zorgen dat de

radio-omgeving vrij is van storende signalen.
Voor een betrouwbaar scanresultaat moet het geluidsniveau
onder de -90dB liggen voor u de scan start.

4. Selecteer  Spectrum om de spectrumscanner te starten.
De pieken en dalen vertegenwoordigen de radio-emissies
op verschillende frequenties.

5. Gebruik  om de cursor over het spectrum te bewegen
om meer informatie te krijgen over iedere piek.
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Productinformatie5.

Functie-indicator
Het functie indicatielampje geeft u informatie over de huidige
status van de eenheid.

Tabel 3: Indicaties opladen

IndicatieStatus

//... ...//Bezig te laden

//... ...//Laden gereed

//... ...//...//... ...//...Batterij laag

!

Opmerking:  Wanneer het apparaat aan staat tijdens het
opladen blijft het functie-indicatielampje rood, ook wanneer
de batterij helemaal opgeladen is.

Technische specificaties
74 x 39 x 13 mmAfmetingen

35 gGewicht
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Ca. 12 uur. Afhankelijk van
gebruiksomstandigheden. Gemeten
met fabrieksinstellingen.

Bedrijfstijd

Ca. 2 uur.Oplaadtijd

USB, koptelefoon, neklusAansluitingen
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Diversen6.

Radio
Comfort Digisystem vertrouwt op radiotechnologie om het geluid
over te brengen tussen zenders en ontvangers. Zoals alle
radiosystemen wordt op specifieke kanalen gecommuniceerd.
Als u twee zenders gebruikt op hetzelfde of een aangrenzend
kanaal, kan er storing optreden. Ander elektronisch apparatuur
kan ook interfereren met radiozendingen.

Plannen van kanalen
Om optimale radioprestaties te krijgen moet u rekening houden
met de afstand tussen zenders en hun frequenties. Een langere
afstand tussen zenders maakt dat u frequenties kunt gebruiken
die dichter bij elkaar liggen.

Wanneer verschillende zendfrequenties worden gebruikt in
dezelfde ruimte, moeten de frequentieverschillen tussen de
eenheden ten minste 1 MHz zijn voor een optimale werking.

Radiobereik
Het radiobereik tussen de eenheden ligt rond de 30 meter. Dit
kan echter variëren, afhankelijk van de omgeving waarin u zich
bevindt.

Onderhoud batterij
Dit product heeft een ingebouwde Lithium-Ion polymeer batterij.
Lithium-ion batterijen hebben geen last van zogenaamde
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geheugeneffecten en hoeven niet routinematig leeg te lopen om
hun prestaties te behouden.

De capaciteit van de batterij zal in de loop der tijd minder worden.
Dit is normaal voor alle oplaadbare batterijen. De levensduur
van de batterij hangt af van het gebruikspatroon. De batterij
wordt bij voorkeur een beetje en vaak opgeladen; de batterij is
al op 90% van zijn capaciteit na de halve oplaadtijd. Wanneer het
product lange tijd wordt opgeborgen, kan de batterij het beste
half opgeladen zijn. Neem contact op met uw verkooppunt als
het tijd is om de batterij te vervangen.

De gebruiksduur varieert, afhankelijk van de functies die worden
gebruikt.

Storingen verhelpen
Raadpleeg de volgende gids als u problemen heeft met uw
apparatuur. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op
met uw verkooppunt.

OplossingOorzaakSymptoom

• Laad de batterij op.
• Druk op  gedurende

ten minste 2 sec.

• De batterij is leeg.
•  wordt te snel

losgelaten.

• Het apparaat start niet.

• Schakel de
onderdrukking van de
microfoon en/of
ontvanger uit.

• Verklein de afstand
naar de spreker.

• De microfoon en/of
ontvanger zijn
onderdrukt.

• De afstand tussen de
microfoon en de
spreker is wellicht te
groot.

• Slechte
spraakverstaanbaarheid.
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OplossingOorzaakSymptoom

• Verklein de afstand
naar de ontvanger. De
maximale afstand is
ongeveer 30 meter.

• De afstand tussen de
microfoon en de
ontvanger is te groot.

• Slecht bereik en/of
statische interferentie.

• Hef de onderdrukking
van de microfoon op.

• De microfoon is
onderdrukt.

• Er komt geen geluid.

• Sluit de USB-kabel
aan.

• Sluit een
mini-ontvanger aan.

• De USB-kabel is niet
aangesloten.

• Een mini-ontvanger is
niet aangesloten.

• De volgende animatie
verschijnt op het
scherm:

37Programmer DT20





Service en garantie
Comfort Audio AB biedt een beperkte garantie van twee jaar
vanaf de leverdatum. Deze omvat alle productie- en
materiaalgebreken. Voor accessoires is de garantieperiode 90
dagen vanaf de leverdatum. Lokale overeenkomsten of
regelgeving kunnen voorkomen. Defecten die worden veroorzaakt
door onzorgvuldig gebruik of interventie aan de binnenkant van
het product of accessoires, zijn van garantie uitgesloten.

Mocht u service wensen voor uw apparaat, kunt u contact
opnemen met uw verkooppunt. U kunt te allen tijde contact
opnemen met Comfort Audio als u vragen heeft.
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Contactinformatie
Hoofdkantoor

ZWEDEN
Comfort Audio AB

Box 154

SE-301 05 Halmstad

Telefoon +46 35 260 16 00

info@comfortaudio.com

www.comfortaudio.com

Dochterondernemingen

NOORWEGENDENEMARKEN
Comfort Audio ASComfort Audio ApS

Postboks 304Benediktevej 5, 1.sal

NO-3201 SandefjordDK-3480 Fredensborg

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

info@comfortaudio.noinfo@comfortaudio.dk

www.comfortaudio.nowww.comfortaudio.dk
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BENELUXDUITSLAND

Comfort Audio BVComfort Audio GmbH

Nieuwe Steen 20Curiestraβe 2

NL-1625 HV HoornDE-70563 Stuttgart

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

info@comfortaudio.nlinfo@comfortaudio.de

www.comfortaudio.nlwww.comfortaudio.de

AMERIKA
Comfort Audio Inc.

411 E. Business Center Drive

Suite 109

Mount Prospect, IL 60056, USA

Telefoon: +1 888 421-0843

usa@comfortaudio.com

www.comfortaudio.us
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Productsymbolen

Het product komt overeen met
de Europese Richtlijn
93/42/EEC, inclusief
wijzigingen, met betrekking tot
medische apparaten. Het
product voldoet aan de
belangrijke vereisten uit de
Europese Richtlijn 1999/5/EC,
inclusief wijzigingen met
betrekking tot
telecommunicatie-apparatuur
(RTTE).

Het product valt onder de
Europese Richtlijn 2002/96/EC,
inclusief wijzigingen, met
betrekking tot Elektronisch en
elektrotechnisch afval (WEEE).
Recycle het product en zijn
accessoires volgens de
nationale richtlijnen.

Gelijkstroom.

Een beperking van het gebruik
met betrekking tot verzonden
frequenties kan voorkomen,
vanwege nationale
regelgeving.

Aansluiting voor batterijlader.
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Alleen binnen gebruiken.

Klasse II apparatuur.

Aux in.
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Merknamen en copyright
Comfort Digisystem™ is een handelsmerk van Comfort Audio
AB.

SecureStream Technology™ is een handelsmerk van Comfort
Audio AB.

Comfort Audio™ is een handelsmerk van Comfort Audio AB.
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Comfort Audio AB
Box 154
SE-301 05 Halmstad, Sweden
Phone: +46 35 260 16 00
info@comfortaudio.com
www.comfortaudio.com

MA0476
130301

©
 Com

fort Audio AB. All rights reserved.All content is subject to change w
ithout notice.
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