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Introduksjon1.
Takk for at du valgte Programmer DT20!

Programmer DT20 er en del av Comfort Digisystem™ som bruker
digital trådløs teknologi for å gi deg den beste lydkvaliteten som
finnes, sammen med beskyttet overføring for å forhindre
avlytting.

For å få mest mulig ut av ditt nye produkt, les disse
instruksjonene før du bruker produktet første gang. Legg spesielt
merke til det trykte dokumentet Viktige sikkerhetsanvisninger
som følger med i esken.

Enheten
Programmer DT20 er et programmeringsverktøy for
minimottakeren Micro Receiver DT20 og lar hørselsspesialisten
angi individuelle innstillinger for hver kunde. Det er mulig å se
og lese innstillingene som er angitt i hver enkelt Micro Receiver
DT20. Innstillingene kan lett eksporteres til en datamaskin.
Produktet har også en praktisk trinnvis veiledning som veileder
deg gjennom tilpasningsprosedyren.

SST™

SecureStream Technology (SST) er Comfort Audios egen digitale
overføringsteknologi. Den lar deg kommunisere sikkert og uten
forsinkelse med andre Comfort Digisystem-enheter.
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Oversikt
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1. Strømknapp 
2. Tilkoblingsknapp 
3. Indikatorlampe
4. Menykontroller 
5. Ladeinngang
6. Halsslyngeutgang
7. AUX-inngang og -utgang
8. Lydstyrkeknapp 
9. Skjerm
10. Eurokontakt
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Skjerm

1 2 3
1
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1. Hovedmeny
2. Trinnvis veiledning
3. Skanner
4. Lydstyrkelinje
5. Batteristatus

Inkludert tilbehør
Bæreveske

Strømforsyning
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Hodetelefoner

USB-3,5 mm kabel
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Komme i gang2.
Dette avsnittet vil fortelle deg hvordan du utfører de
grunnleggende trinnene som trengs for å komme i gang.

Lading
Lading kan utføres når som helst. Hvis du gjør det til en vane å
lade enheten når du ikke bruker den, er den alltid klar for bruk
når du trenger den.

1. Sett inn den medfølgende laderen i ladeinngangen.

Giv agt:  Bare bruk laderen levert av Comfort Audio
AB.Bruk av alle andre typer ladere kan skade enheten.
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2. Sett inn laderen i veggkontakten.

Indikatorlampen blir rød for å vise at den lades.

!

Note:  Enheten kan bli varm under lading. Dette er helt
normalt. Enheten er utstyrt med overvåkning av overlading
og temperatur for å beskytte batteriene.

Ladingen er fullført når indikatorlampen blir grønn.
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Start
Trykk på  til startlinjen lyser helt.

Bruk hodetelefonene
Hvis du kommer til å bruke hodetelefoner eller øretelefoner,
må de kobles til enheten.
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1. Koble til hodetelefonene til AUX-utgangen.

2. Juster lydstyrken ved å bruke  til du finner et passende
nivå.

!

Advarsel:  Begynne alltid med å lytte med lav lydstyrke.
Lydstyrke som er for høy kan gi deg alvorlige hørselskader.

Koble til en minimottaker
For å lese og endre innstillingene på en minimottaker, må den
være tilkoblet programmereren.
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Koble minimottakeren til eurokontakten bak på
programmereren.

!

Vigtig:  Pass på at minimottakeren er plassert riktig. Den
store pinnen skal passe i det store hullet. Feil innsetting
kan føre til at du skader kontaktene.

Alle innstillinger leses fra mottakeren.

Betjene menyen
Bruk  på siden av enheten for å betjene menyen.
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1. Trykk på  for å aktivere menyen.

2. Flikk kontrolleren opp eller ned for å velge ønsket
menyalternativ.

3. Trykk på  for å gå inn i den valgte undermenyen eller
aktivere det valgte menyalternativet.

4. Når du er ferdig, bruk -alternativet for å gå tilbake til
forrige meny.

Endring av menyspråk
Standard menyspråk er engelsk. Du kan endre språket fra
menyen 0000000 .

1. Velg  > 0000000  > .
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2. Velg språket du ønsker fra listen over tilgjengelige språk.
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Bruk3.
Programmereren kan brukes til å konfigurere Micro Receiver
DT20, enten via et veiledningsprogram eller manuelt fra
hovedmenyen.

Bruk av den trinnvise veiledningen
Den trinnvise veiledningen veileder deg gjennom en vellykket
tilpasning av en Micro Receiver DT20 og gir deg nyttig
informasjon.

Når du følger veiledningen må du alltid lytte med hodetelefoner
tilkoblet Programmer DT20 slik at du kan høre toneindikatorene
og endringene av lyden ettersom du angir innstillinger.

Tips:  Husk å bekrefte kompatibiliteten til høreapparatet i vår
kompatibilitetsveiledning for Comfort Digisystem Receiver på
http://www.comfortaudio.com/compatibility.

1. Start veiledningen ved å velge 1 2 3 .
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2. Velg øret du tilpasser minimottakeren til.

En animasjon viser deg hvordan du skal håndtere
høreapparatet som forberedelse for neste trinn.

3. Skann høreapparatet for sendinger.
a) Trykk på  for å hoppe over animasjonen.
b) Slå av Comfort Digisystem-sendere for å være sikker på

at radiofrekvensene er frie fra forstyrrende signaler.
c) Utfør skanningen ved å bevege høreapparatet i små

sirkler i nærheten av den nedre delen av
programmereren, markert med et grått felt.
Maksimal sendingseffekt vises på skjermen.

-95dB

d) Trykk på  for å fullføre skanningen.
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4. Gå videre med alternativet som tilsvarer skanneenheten.
HandlingResultat

Aktiver automatisk
hvileprogram hvis du vil at
minimottakeren skal gå i hvile
når ingen signaler finnes.

Velg kanalen du vil bruke fra
listen med anbefalte kanaler.

www

Forsøk en annen løsning. Du
kan bli nødt til å bruke en
annen mottakertype. Du kan
også forsøke å sette opp
minimottakeren manuelt som
beskrevet i Manuelle
innstillinger på side 20.

5. Konfigurer på/av-funksjonen for trykknappen.
6. Velg kanalen du vil bruke for mikrofonen sammen med

minimottakeren.
Hvis du valgte en kanal i 4 på side 19, vil du bli bedt om å
velge den kanalen.
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7. Koble sammen minimottakeren med Comfort
Digisystem-mikrofonen:
a) Trykk på trykknappen på minimottakeren i 2 sekunder

til du hører tilkoblingslyden.
b) Send tilkoblingsinformasjon fra mikrofonen ved å trykke

på tilkoblingsknappen to ganger raskt rett etter
hverandre.
Hvis tilkoblingen er vellykket, vises  på skjermen til
Programmer DT20.

8. Angi forsterkningen for R-programmet:
a) Tilpass minimottakeren til høreapparatet og la kunden

vurdere lydstyrken mens du snakker i den tilkoblede
mikrofonen.

b) Hvis nødvendig, plasser minimottakeren i
programmereren og øk eller senk forsterkningen.

Tilpasningen er nå utført og det vises et rutete flagg.

Manuelle innstillinger
I tillegg til den trinnvise veiledningen kan alle innstillinger
konfigureres manuelt fra hovedmenyen . Fra denne menyen
får du også tilgang til avanserte alternativer som ikke er
tilgjengelige i veiledningen.
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R+M

R
1 dB

av

0000000

9

1. Tilbake
2. Serienummer
3. Nivå for R-program
4. Nivå for R+M-program
5. Automatisk hvile
6. På/av med trykknapp
7. Tilkobling med trykknapp
8. Følsomhet
9. Lagre innstillinger til en datamaskin

Velge øre
Det er lagret i minnet informasjon om hvilket øre Micro Receiver
DT20 er tilpasset til. Derfor må du spesifisere hvilket øre
mottakeren skal tilpasses til. Hvis du tilpasser mottakeren til
en strømmer eller lignende enhet, kan du se bort fra denne
innstillingen.

1. Velg  > 0000000 .
2. Velg høyre eller venstre øre.
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Programmene R og R+M
Programmer DT20 kan brukes for å konfigurere de to
lytteprogrammene for Micro Receiver DT20, R og R+M. Effekten
av lytteprogrammene er avhengig av konfigurasjonen til
høreapparatet. For høreapparater med et separat DAI-program,
vil de to lytteprogrammene oppføre seg på liknende måte, og
dermed trengs bare R-programmet.

For enheter uten en programmerbar DAI-inngang vil
programmene R og R+M oppføre seg forskjellig, som beskrevet
i Bord 1. Lytteprogrammer for Micro Receiver DT20 på side 22.

Ta kontakt med produsenten av høreapparatet for informasjon
om deres anbefalte innstillinger.

Bord 1. Lytteprogrammer for Micro Receiver DT20

Lyd ut

DAIProgrammerbar
DAI

Program

Kun RadioHøreapparatet
bestemmer
lydkilden.

R

Radio og mikrofonR+M

Tips:  Ved å aktivere begge lytteprogrammene for
høreapparater med en programmerbar DAI, kan du ha
forskjellige lydinnstillinger. Dette gjør at trykknappen kan
fungere som en enkel lydkontroll med to forhåndsinnstillinger.
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Justere lydstyrken
Nivåene for R og R+M kan justeres uavhengig av hverandre for
å oppnå en god tilpasning til høreapparatet.

Når du utfører justeringene bør hodetelefonene være tilkoblet
og mottakeren plassert i programmereren.

1. Snakk i en tilkoblet Comfort Digisystem-mikrofon og sjekk
at du kan høre deg selv i hodetelefonene.

2. Koble mottakeren til høreapparatet.
3. Valgfritt: Hvis det er mulig, sjekk at du kan høre deg selv

gjennom høreapparatet.
4. La kunden lytte mens du snakker inn i Comfort

Digisystem-mikrofonen. Hold mikrofonen i en representativ
avstand fra munnen, (ca. 20 cm for Comfort Digisystem
DM-mikrofoner og 1 til 5 m for Comfort Digisystem
DC-konferansemikrofoner).

5. Valgfritt: Hvis kunden synes at lydstyrken ikke er
tilfredsstillende, koble minimottakeren til programmereren
på nytt for å utføre justeringen.
a) Velg R eller R+M avhengig av hvilken lydstyrke du vil

justere.
b) Juster lydstyrken ved å skyve  opp eller ned mens

du lytter med hodetelefoner for å sjekke endringen.
c) Trykk på  for å bekrefte.

Den røde rammen rundt lydstyrkelinjen vil forsvinne.
d) Koble mottakeren til høreapparatet og la kunden vurdere

lydstyrken.

6. Valgfritt: Hvis det er nødvendig, gjenta fremgangsmåten fra
trinn 4 på side 23.
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Konfigurere automatisk hvile
Hvis automatisk hvile er aktivert, går Micro Receiver DT20 inn i
automatisk hvile 10 sekunder etter at Comfort
Digisystem-mikrofonen har blitt slått av. Mottakeren starter
automatisk når du slår mikrofonen på.

1. Velg .
2. Velg  for å slå denne funksjonen på eller av.

Konfigurere på/av med trykknapp
På/av-funksjonen med trykknapp kan slås av for å forhindre at
kunden utilsiktet slår av enheten. Denne innstillingen kan
kombineres med funksjonen for automatisk hvile for å la
mottakeren styre seg selv.

1. Velg .
2. Velg  for å slå denne funksjonen på eller av.

Konfigurere tilkobling med trykknapp
I standardinnstillingen vil et langt trykk av trykknappen på Micro
Receiver DT20 starte tilkoblingsprogrammet. Denne funksjonen
kan slås av for å forhindre utilsiktet aktivering av
tilkoblingsprogrammet.

1. Velg .
2. Velg  for å slå denne funksjonen på eller av.
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Lagring av innstillingene til en datamaskin
Med den medfølgende USB-kabelen kan tilpasningsdataene
sendes til en datamaskin. Data sendes som vanlig tekst og kan
skrives til ethvert program med et tekstfelt.

!

Vigtig:  Språkinnstillingen for enheten bestemmer tegnsettet
som brukes for vist tekst. For korrekt visning av tekst, bruk
samme språkinnstilling som for operativsystemet.

1. Koble USB-kabelen til aux-inngangen og en USB-port på
datamaskinen.

2. Velg 
3. Velg 

Det vil vises en animasjon som ber deg om å plassere
markøren i et tekstfelt.

4. Velg  for å bekrefte.

Innstillingene vil skrives ut på skjermen.
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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

Skanning av et høreapparat
Bruk skanneralternativet for å skanne et høreapparat manuelt
og finne kanalanbefalinger når du ikke bruker veiledningen.

1. Velg  Skanner for å starte skanneren.
2. Trykk på  for å hoppe over animasjonen.
3. Slå av Comfort Digisystem-sendere for å være sikker på at

radiofrekvensene er frie fra forstyrrende signaler.
4. Utfør skanningen ved å bevege høreapparatet i små sirkler

i nærheten av den nedre delen av programmereren, markert
med et grått felt.

-95dB
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5. Trykk på  for å fullføre skanningen.
Resultatet av skanningen vises.

Bord 2. Mulige skanneresultater

BeskrivelseResultat

Høreapparatet sender ikke ut
forstyrrende sendinger.

Enkelte sendinger finnes som kan
påvirke ytelsen til minimottakeren.
Du vil få opp en liste med anbefalte
kanaler.

www

Sterke sendinger finnes. Ytelsen
til minimottakeren vil
sannsynligvis være dårlig.
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Avanserte funksjoner4.
Dette produktet har flere funksjoner og innstillinger som lar
deg tilpasse enheten til brukerens spesifikke behov.

Tilbakestille alle innstillinger
Hvis du ønsker å tilbakestille alle innstillingene til
standardverdier, kan du tilbakestille til fabrikkinnstillingene.

1. Velg  > 0000000  > .

!

Vigtig:  Alle innstillinger vil gå tapt. Tilkoblinger må utføres
på nytt.

2. Velg enheten du vil tilbakestille.

Stille inn mottaksfølsomhet
Mottaksfølsomheten for mottakeren kan stilles inn på to nivåer.
Standard er høy følsomhet. Ved å redusere følsomheten blir
mottakeren mindre følsom overfor falske sendinger. Dette
forbedrer kompatibiliteten med høreapparater som ikke har
perfekte skanneresultater. For høreapparater med gode
resultater vil du oppleve en redusert bruksavstand.

1. Velg 
2. Velg  for å veksle mellom høy og lav følsomhet.

Ikonet endrer størrelse for å angi endringen.
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Spektrumskanner
I skannemenyen finnes det en spektrumskanner som kan brukes
for å sjekke radioomgivelsene i mer detalj. Spektrumet deles
inn i Comfort Digisystem-kanaler, som gjør det til et nyttig
verktøy for å finne forstyrrende radiosendere og andre
radiosendinger. Det kan også være til hjelp ved kanalplanlegging
i vanskelige omgivelser.

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

1
2
3
4

1. Frekvens
2. Kanal
3. Høyeste signalstyrke
4. Gjennomsnittlig signalstyrke

Bruk av spektrumskanneren
Du kan bruke spektrumskanneren for å få en detaljert oversikt
over radiosendinger i omgivelsene.

1. Velg  Skanner for å starte skanneren.
2. Trykk på  for å hoppe over animasjonen.
3. Slå av Comfort Digisystem-sendere for å være sikker på at

radiofrekvensene er frie fra forstyrrende signaler.
For et pålitelig skanneresultat bør støynivået være under
-90 dB før du starter skanningen.
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4. Velg  Spektrum for å starte spektrumskanneren.
Spissene og dalene representerer radiosendinger ved
forskjellige frekvenser.

5. Bruk  for å flytte markøren over spektrumet for å få
mer informasjon om hver spiss.
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Produktinformasjon5.

Indikatorlampe
Indikatorlampen gir deg informasjon om enhetens nåværende
status.

Bord 3. Ladeindikasjoner

IndikasjonStatus

//... ...//Lading utføres

//... ...//Lading utført

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

!

Note:  Hvis enheten er slått på under lading, forblir
indikatorlampen rød selv når batteriet er fulladet.

Tekniske spesifikasjoner
74 x 39 x 13 mmMål

35 gVekt
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Omtrent 12 timer. Avhenger av
bruksforhold Målt med
fabrikkinnstillinger

Driftstid

Omtrent 2 timer.Ladetid

USB, hodetelefoner, halsslyngeTilkoblinger

Programmer DT2034



Diverse6.

Radio
Comfort Digisystem benytter radioteknologi til å overføre lyd
mellom sendere og mottakere. Som alle radiosystemer
kommuniserer den på bestemte kanaler.Hvis du bruker to
sendere på samme kanal eller en kanal rett ved siden av, kan
du oppleve forstyrrelser. Annet elektronisk utstyr kan også
forstyrre radiosendingene.

Kanalplanlegging
For å oppnå optimal radioytelse må du ta med avstanden mellom
senderne og deres frekvenser i betraktningen. Lengre avstand
mellom sendere lar deg bruke frekvenser som er nærmere
hverandre.

Hvis flere sendingsfrekvenser brukes i samme rom, bør
frekvensforskjellen mellom enhetene være minst 1 MHz for
optimal bruk.

Radiorekkevidde
Radiorekkevidden mellom enhetene er ca. 30 meter. Imidlertid
kan dette variere avhengig omgivelsene du er i.

Vedlikehold av batteri
Dette produktet har et innebygd litiumionpolymerbatteri.
Litiumionbatterier har ikke problemer med såkalt "minneeffekt"
og må ikke lades ut jevnlig for å beholde ytelsen.
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Batterikapasiteten vil reduseres over tid. Dette er normalt for
alle oppladbare batterier. Batterilevetiden er avhengig av
bruksmønstre. Batteriet bør helst lades lite og ofte. Det vil nå
90% av kapasiteten etter halvparten av ladetiden. Hvis det skal
lagres i lengre tid, er det best å lagre det halv-ladet. Kontakt
stedet du fikk produktet fra når det er på tide å skifte batteriet.

Brukstid varierer, og avhenger av hvilke funksjoner som brukes.

Feilsøking
Se i følgende veiledning hvis du har problemer med utstyret.
Hvis du fortsatt har spørsmål, ta kontakt med stedet du fikk
utstyret fra.

LøsningÅrsakSymptom

• Lad batteriet.
• Trykk  i minst to

sekunder.

• Batteriet er tomt.
•  frigis for raskt.

• Enheten starter ikke.

• Slå av dempingen av
mikrofonen og/eller
mottakeren.

• Reduser avstanden til
den som snakker.

• Mikrofonen og/eller
mottakeren er dempet.

• Avstanden mellom
mikrofonen og den
som snakker er for
stor.

• Dårlig taleforståelse.

• Reduser avstanden til
mottakeren. Maksimal
avstand er ca. 30
meter.

• Avstanden mellom
mikrofonen og
mottakeren er for stor.

• Dårlig rekkevidde
og/eller forstyrrende
støy.

• Slå av dempingen av
mikrofonen.

• Mikrofonen er dempet.• Ingen lyd høres.
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LøsningÅrsakSymptom

• Koble til USB-kabelen.
• Koble til en

minimottaker.

• USB-kabelen er ikke
tilkoblet.

• En minimottaker er
ikke tilkoblet.

• Følgende animasjon
vises på skjermen:
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Service og garanti
Comfort Audio AB gir en begrenset garanti på to år fra
leveringsdato. Den dekker alle produksjons- og materialfeil. For
tilbehør er garantiperioden 90 dager fra leveringsdato. Det kan
hende at det finnes lokale avtaler eller forskrifter. Feil forårsaket
av uaktsom håndtering eller inngrep inne i produktet eller
tilbehøret dekkes ikke av garantien.

Hvis du trenger service på enheten, ta kontakt med stedet du
fikk det fra. Du er alltids velkommen til å kontakte Comfort Audio
hvis du har noen spørsmål.
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Kontaktinformasjon
Hovedkontor

Sverige
Comfort Audio AB

Box 154

SE-301 05 Halmstad

Telefon +46 35 260 16 00

info@comfortaudio.com

www.comfortaudio.com

Datterselskaper

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 det
europeiske direktivet
93/42/EEC, inkludert tillegg,
som omhandler medisinsk
utstyr. Produktet overholder
de essensielle kravene til det
europeiske direktivet
1999/5/EC, inkludert tillegg,
som omhandler terminalutstyr
for radio og
telekommunikasjon.

Produktet dekkes av det
europeiske direktivet
2002/96/EC, inkludert tillegg,
som omhandler elektrisk og
elektronisk avfall (WEEE).
Resirkuler produktet og
tilbehøret i henhold til
nasjonale forskrifter.

Likestrøm.

Begrensninger av bruk av
sendingsfrekvenser kan
gjelde, på grunn av nasjonale
forskrifter.

Kontakt for batterilader.
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Kun for bruk innendørs.

Klasse II-utstyr.

AUX-inn.
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Merknader om varemerker og
opphavsrett

Comfort Digisystem™ er et varemerke som tilhører Comfort
Audio AB.

SecureStream Technology™ er et varemerke som tilhører
Comfort Audio AB.

Comfort Audio™ er et varemerke som tilhører 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

MA0471
130301
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