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Introdução1.
Muito obrigado por escolher Programmer DT20!

Programmer DT20 Faz parte do Comfort Digisystem™ que usa
tecnologia digital sem fio para oferecer a você a melhor qualidade
de som disponível, juntamente com transmissão segura para evitar
escutas de terceiros.

Para aproveitar seu novo produto ao máximo, leia estas instruções
antes de usá-lo pela primeira vez. Observe principalmente o
documento impresso Instruções importantes para a segurança
incluído na caixa.

Seu aparelho
Programmer DT20 é uma ferramenta de programação para o mini
receptor Micro Receiver DT20. Com ela, um fonoaudiólogo pode
fazer ajustes individuais para cada cliente. Os ajustes feitos em
cada Micro Receiver DT20 específico podem ser vistos e lidos e as
configurações podem ser exportadas com facilidade para um
computador. O produto também é acompanhado por um guia passo
a passo que orienta você através do processo de instalação.

SST™

A SecureStream Technology (SST) é uma tecnologia de transmissão
digital de propriedade da Comfort Audio. Com ela, você pode se
comunicar com segurança e sem latência com outros aparelhos
Comfort Digisystem.
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Visão geral
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1. Botão de ligar/desligar 
2. Botão de emparelhamento 
3. Botão de função
4. Indicador de função
5. Controlador do menu 
6. Entrada do carregador
7. Saída para o colar
8. Entrada e saída auxiliares
9. Botão de volume 
10. Tela
11. Soquete para plugue europeu
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Tela

1 2 3
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1. Menu principal
2. Guia passo a passo
3. Scanner
4. Barra de volume
5. Status da bateria

Acessórios incluídos
Estojo para microfone

Fonte de alimentação
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Fones de ouvido

Cabo USB de 3,5 mm
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Inicialização2.
Esta seção lhe instruirá sobre como executar os passos básicos
para começar a usar o aparelho.

Carga
O carregamento pode ser feito em qualquer momento. Se você
carregar o produto periodicamente, mesmo quando não a estiver
usando, ele sempre estará pronto para ser usado quando você
precisar.

1. Insira o carregador fornecido na entrada correspondente.

Cuidado Use apenas o carregador fornecido pela Comfort
Audio AB. O uso de outro tipo de carregador pode danificar
seu aparelho.
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2. Conecte o carregador em uma tomada de parede.

O indicador de funcionamento se torna vermelho, para indicar
que está carregando.

!

Nota Enquanto a unidade estiver recarregando, ela pode se
aquecer, o que é totalmente normal. A unidade é equipada
com monitoramento da temperatura e sobrecarga, para
proteger as baterias.

Quando o indicador de funcionamento se tornar verde, o
carregamento está concluído.
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Inicialização
Pressione  até que a barra de inicialização esteja totalmente
acesa.

Uso dos fones de ouvido
Se você for usar fones de ouvido ou intra-auriculares, eles
precisam ser conectados à unidade.
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1. Conecte os fones de ouvido à saída auxiliar.

2. Ajuste o volume usando  até encontrar o nível adequado.

!

Aviso Comece sempre escutando em um volume baixo. Os
volumes muito altos podem causar danos graves à audição.

Conecte um minirreceptor
Para ler e alterar as configurações de um minirreceptor, ele
precisa ser conectado ao programador.
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Conecte o minirreceptor à entrada de um europlug na entrada
na parte de trás do programador.

!

Importante Confira se o mini receptor está orientado
corretamente. O pino comprido deve caber no orifício grande.
A inserção incorreta pode danificar as conexões.

Todas as configurações serão lidas no receptor.

Navegue pelo menu
Você pode usar  no lado da unidade para navegar como desejar
pelo menu.
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1. Pressione  para ativar o menu.

2. Mova o controlar para cima ou para baixo para selecionar a
opção de menu desejada.

3. Pressione  para acessar o submenu selecionado ou ativar
a opção de menu desejada.

4. Quando terminar, use a opção  para voltar ao menu anterior.

Alteração do idioma do menu
O idioma padrão do menu é o inglês. Você pode alterar o idioma
no menu 0000000 .

1. Selecione  > 0000000  > .
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2. Selecione o idioma desejado na listagem de idiomas
disponíveis.
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Utilização3.
O programador pode ser usado para configurar o Micro Receiver
DT20 através de um modo guiado ou manualmente, no menu
principal.

Use o guia passo a passo
O guia passo a passo incluído lhe conduzirá pelos passos para uma
programação correta do Micro Receiver DT20, fornecendo
informações úteis nesse período.

Quando estiver usando o guia, escute sempre com os fones de
ouvido conectados ao Programmer DT20 para que você possa ouvir
as indicações do som e as alterações conforme for aplicando as
configurações.

Dica Lembre-se de verificar a compatibilidade do seu aparelho
auditivo no Guia de Compatibilidade do Receptor Comfort
Digisystem em http://www.comfortaudio.com/compatibility.

1. Para iniciar o guia, selecione 1 2 3 .
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2. Selecione o ouvido ao qual o minirreceptor será encaixado.

Uma animação lhe mostrará como manusear o aparelho de
audição em preparação para o próximo passo.

3. Examine as emissões do aparelho auditivo:
a) Pressione  para ignorar a animação.
b) Desligue todos os transmissores do Comfort Digisystem

para ter certeza de que o ambiente de rádio está livre de
sinais de interferência.

c) Realize o scan movendo o aparelho auditivo em círculos
pequenos perto da parte inferior do programador, marcado
com um campo cinza.
A potência máxima de emissão é exibida na tela.

-95 dB

d) Pressione  para concluir o scan.
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4. Continue com a opção que corresponda ao resultado do scan.
AçãoResultado

Ative auto apagar se quiser que
o minirreceptor entre no modo
de espera quando não houver
nenhum sinal.

Selecione o canal que você deseja
usar na listagem de canais
recomendados.

www

Tente encontrar outra solução.
Pode ser preciso usar outro tipo
de receptor. Você também pode
tentar configurar o minirreceptor
manualmente, conforme descrito
em Configurações manuais na
página 20.

5. Configure a função de ligar/desligar do botão de pressão.
6. Selecione o canal que você deseja usar no microfone e que

será utilizado junto com o minirreceptor.
Se você tiver selecionado um canal no passo 4 na página 19,
será solicitado que você selecione esse canal.
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7. Emparelhe o minirreceptor com o microfone do Comfort
Digisystem:
a) Pressione o botão de pressão no minirreceptor por 2

segundos até ouvir o som de emparelhamento.
b) Envie as informações de emparelhamento do microfone

pressionando o botão de emparelhamento duas vezes
seguidas, rapidamente.
Se o emparelhamento for bem sucedido,  será mostrada
na tela Programmer DT20.

8. Configure o ganho do programa R:
a) Encaixe o minirreceptor no aparelho auditivo e deixe o

cliente avaliar o volume enquanto você fala no microfone
emparelhado.

b) Se necessário, coloque o minirreceptor no programador
e aumente ou diminua o ganho.

O ajuste está concluído e você verá uma bandeira xadrez.

Configurações manuais
Além desse guia passo a passo, todas as configurações podem ser
feitas no menu principal  manualmente. Nesse menu, você
também pode acessar opções avançadas não acessadas no guia.
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R+M

R
1 dB

off

0000000

9

1. Voltar
2. Número de série
3. Nível no modo R
4. Nível no modo R+M
5. Auto apagar
6. Ligar/desligar com o botão de pressão
7. Emparelhamento com o botão de pressão
8. Sensibilidade
9. Salve as configurações em um computador

Selecione o ouvido
As informações sobre o ouvido no qual o Micro Receiver DT20 está
ajustado são armazenadas na memória do aparelho. Portanto,
você precisará especificar o ouvido ao qual o receptor deveria ser
ajustado. Se você estiver ajustando o receptor em um equipamento
streamer ou semelhante, esta configuração pode ser ignorada.

1. Selecione  > 0000000 .
2. Selecione o ouvido direito ou esquerdo.

21Programmer DT20



Os modos R e R+M
Programmer DT20 podem ser usados para configurar os dois
modos de escuta, R e R+M, do Micro Receiver DT20. O efeito dos
modos de escuta depende da configuração do aparelho auditivo.
Para aparelhos auditivos com um programa de entrada direta de
áudio (DAI), os dois modos de escuta terão um comportamento
semelhante, por isso, apenas o modo R é necessário.

Nos aparelhos sem uma entrada DAI programável, os modos R e
R+M terão um comportamento diferente, conforme descrito em
página 22.

Para obter informações sobre as configurações recomendadas,
consulte o fabricante do aparelho auditivo.

Saída

DAIDAI programávelModo

Somente rádioO aparelho auditivo
define a origem do
som.

R

Rádio e microfoneR+M

Dica A ativação dos modos de escuta para aparelhos auditivos
com uma entrada direta de áudio (DAI) permite que você tenha
várias configurações de volume. Dessa forma, o botão de pressão
funciona como um simples controle de volume com duas
pré-configurações.
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Ajustar o volume
Os níveis R e R+M podem ser ajustados de forma independente
para obter uma boa correspondência com o aparelho auditivo.

Ao fazer os ajustes, conecte os fones de ouvido e posicione o
receptor no programador.

1. Fale em um microfone Comfort Digisystem emparelhado e
verifique se você pode se ouvir nos fones de ouvido.

2. Conecte o receptor ao aparelho auditivo.
3. Opcionalmente: Se possível, verifique se você pode se ouvir

pelo aparelho auditivo.
4. Permita que o cliente escute enquanto você fala no microfone

do Comfort Digisystem. Mantenha o microfone a uma certa
distância da boca (aproximadamente 20 cm para microfones
Comfort Digisystem DM e 1 a 5 m para microfones Comfort
Digisystem DC Conference).

5. Opcionalmente: Se o cliente achar que o volume não é
satisfatório, reconecte o minirreceptor ao programador para
ajustar.
a) Selecione R ou R+M, dependendo do volume que você

gostaria de ajustar.
b) Ajuste o volume movendo  para cima ou para baixo

enquanto você ouve com os fones de ouvido para conferir
a mudança do volume.

c) Pressione  para confirmar.
O quadro vermelho ao redor da barra de volume
desaparecerá.

d) Conecte o receptor ao aparelho auditivo e deixe o cliente
avaliar o volume.
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Configure o modo de "Auto apagar"
Se o modo apagar automaticamente estiver ativo, o Micro Receiver
DT20 passará para 10 segundos depois que o microfone Comfort
Digisystem tiver sido desativado. O receptor iniciará
automaticamente quando você ligar o microfone novamente.

1. Selecione .
2. Selecione  para ativar ou desativar a função.

Configure a função de ligar/desligar com o
botão de pressão
A função de ligar/desligar pode ser desativada para evitar que o
cliente desligue o aparelho acidentalmente. Esta configuração
pode ser combinada com a função auto apagar para deixar o
receptor operar de forma independente.

1. Selecione .
2. Selecione  para ativar ou desativar a função.

Configure o emparelhamento com o botão de
pressão
Na configuração padrão, pressionando o botão Micro Receiver
DT20 longamente, o aparelho é colocado no modo de
emparelhamento. Este recurso pode ser desativado para evitar
que o modo de emparelhamento seja ativado acidentalmente.

1. Selecione .
2. Selecione  para ativar ou desativar a função.
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Salve as configurações em um computador
Com o cabo USB fornecido, os dados de ajuste podem ser enviados
para um computador. Os dados são enviados sem formatação e
podem ser gravados em qualquer programa com um campo de
entrada de texto.

!

Importante A configuração do idioma do aparelho define o
conjunto de caracteres a ser usado para emitir textos. Para uma
emissão correta, use a mesma configuração do idioma que o seu
sistema operacional.

1. Conecte o cabo USB entre a entrada auxiliar e uma porta USB
no computador.

2. Selecione 
3. Selecione 

Uma animação lhe mostrará para colocar o cursor em um
campo de texto.

4. Selecione  para confirmar.
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As configurações serão escritas na tela.

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

Faça o scan de um aparelho auditivo
Use a opção de scanner para fazer o scan de um aparelho auditivo
e encontrar recomendações de canais quando não estiver usando
a guia.

1. Selecione  Scanner para iniciar o scanner.
2. Pressione  para ignorar a animação.
3. Desligue todos os transmissores do Comfort Digisystem para

ter certeza de que o ambiente de rádio está livre de sinais de
interferência.
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4. Realize o scan movendo o aparelho auditivo em círculos
pequenos perto da parte inferior do programador, marcado
com um campo cinza.

-95 dB
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5. Pressione  para concluir o scan.
Os resultados do scan serão exibidos.

DescriçãoResultado

O aparelho auditivo não emite
interferências.

Algumas emissões presentes
podem afetar o desempenho do
minirreceptor. Você verá uma lista
dos canais recomendados.

www

Emissões potentes presentes.
Provavelmente, o desempenho do
mini receptor será insatisfatório.
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Funcionalidades avançadas4.
Este produto possui funcionalidades e configurações especiais
com as quais você pode personalizar a unidade de acordo com
aquilo que o usuário precisa.

Reinicie todas as configurações
Se você precisar redefinir todas as configurações de volta aos seus
valores originais, faça um reset de fábrica.

1. Selecione  > 0000000  > .
2. Selecione a unidade que você desejar definir.
3. Selecione Sim.

!

Importante Todas as configurações serão perdidas! Os
emparelhamentos precisarão ser repetidos.

Configure a sensibilidade de
recepção
A sensibilidade de recepção do receptor pode ser regulada em
dois níveis, onde o padrão é o ajuste em alta sensibilidade. A
redução da sensibilidade fará com que o receptor seja menos
sensível a emissões espúrias. Isto melhorará a compatibilidade
com instrumentos de audição com resultado de varredura menos
perfeito. Em caso de instrumentos com bom resultado, a faixa
operacional será inferior.
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1. Selecione 
2. Selecione  para alternar entre sensibilidade alta e baixa.

O ícone muda de tamanho para indicar a alteração.

Scanner do espectro
No menu scan, você encontrará um scanner de espectro que pode
ser usado para verificar o ambiente de rádio detalhadamente. O
espectro é dividido em canais do Comfort Digisystem,
transformando-o em uma ferramenta útil para encontrar
transmissores e outras emissões de rádio que estão causando
interferência. Além disso, também pode ajudar a planejar os canais
em ambientes difíceis.

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

1
2
3
4

1. Frequência
2. Canal
3. Potência do sinal de pico
4. Potência do sinal médio

Uso do scanner de espectro
Você pode usar o scanner de espectro para obter uma visão geral
detalhada das emissões de rádio existentes no ambiente.

1. Selecione  Scanner para iniciar o scanner.
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2. Pressione  para ignorar a animação.
3. Desligue todos os transmissores do Comfort Digisystem para

ter certeza de que o ambiente de rádio está livre de sinais de
interferência.
Para um resultado confiável do scan, o nível do ruído deveria
ser inferior a -90 dB antes de começar o scan.

4. Selecione  Espectro para iniciar o scanner de espectro.
Os picos e vales representam as emissões de rádio em
frequências diferentes.

5. Use  para mover o cursor sobre o espectro e obter mais
informações sobre os picos.
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Informações do produto5.

Indicador de função
O indicador de função oferece a você informações sobre o status
atual das unidades.

IndicaçãoStatus

//... ...//... ...//...Operação normal

Carregamento em andamento

Carregamento concluído

//... ...//... ...//...Bateria fraca

!

Nota Se a unidade estiver ligada durante o carregamento, o
indicador de função continua vermelho, mesmo quando a bateria
estiver totalmente carregada.

Especificações técnicas
74x39x13 mmDimensões

35 gPeso

33Programmer DT20



12 horas Depende das condições de
uso. Medido com as configurações de
fábrica.

Tempo de operação

2 horasTempo de carga

USB, fones de ouvido, colarConexões
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Diversos6.

Rádio
O Comfort Digisystem se baseia em tecnologia de rádio para
transferir o som entre transmissores e receptores. Como todos
os sistemas por rádio, ele se comunica em canais específicos. Se
você usar dois transmissores no mesmo canal ou em um canal
vizinho, pode haver interferência. Outros equipamentos eletrônicos
também podem interferir em transmissões de rádio.

Planejamento de canais
Para atingir o desempenho ideal do rádio, será necessário levar
em consideração a distância entre os transmissores e suas
frequências. Uma distância maior entre os transmissores permitirá
usar frequências que estejam mais perto.

Em caso de uso de várias frequências de transmissão na mesma
sala, a frequência entre as unidades deve ser de, no mínimo, 1
MHz para uma operação ideal.

Alcance de rádio
O alcance do rádio entre as unidades é de aproximadamente .
Entretanto, isso pode variar conforme o ambiente específico em
que você estiver.

Manutenção da bateria
Este produto possui uma bateria de polímero de íon-lítio interna.
As baterias de íon-lítio não sofrem os denominados efeitos de
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memória e não precisam ser descarregadas periodicamente para
manter seu desempenho.

A capacidade da bateria diminuirá com o tempo, o que é normal
no caso de todas as baterias recarregáveis. A duração da bateria
depende dos padrões de uso. De preferência, a bateria deve ser
carregada pouco e com frequência. Ela atingirá 90% da sua
capacidade na metade do tempo de carregamento. Se for
armazenada durante longos períodos de tempo, o melhor é deixar
a bateria semicarregada. Quando precisar trocar a bateria, entre
em contato com seu distribuidor.

Os períodos de operação variam de acordo com as funcionalidades
que forem usadas.

Solução de problemas
Consulte a seguinte orientação se tiver problemas com seu
equipamento. Se ainda tiver dúvidas, entre em contato com seu
distribuidor.

SoluçãoCausaSintoma

• Carregue a bateria.
• Pressione  por, no

mínimo, 2 segundos.

• A bateria está esgotada.
•  foi liberado muito

rápido.

• O aparelho não liga.

• Ative o som do
microfone e/ou
receptor.

• Diminua a distância até
a pessoa que está
falando.

• O microfone e/ou o
receptor foi emudecido.

• A distância entre o
microfone e a pessoa
que está falando é
muito grande.

• Baixo nível de
compreensão da fala.
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SoluçãoCausaSintoma

• Diminua a distância até
o receptor. A distância
máxima é de
aproximadamente .

• A distância entre o
microfone e o receptor
é muito comprida.

• Baixo alcance e/ou
interferência estática.

• Ative o som do
microfone.

• O microfone foi
emudecido.

• Não é possível ouvir
nenhum som.

• Conecte o cabo USB.
• Conecte um mini

receptor.

• O cabo USB não está
conectado.

• Não há um mini
receptor conectado.

• A seguinte animação
aparece na tela:
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Serviço e garantia
A Comfort Audio AB estabelece uma garantia limitada de dois anos
a partir da data de entrega que abrange todos os defeitos de
fabricação e materiais. Para os acessórios, o período de garantia
é de 90 dias a partir da data de entrega. Podem existir acordos ou
regulamentações locais. Os defeitos causados por falta de cuidado
no manuseio ou intervenções no interior do produto ou seus
acessórios não são cobertos pela garantia.

Se você precisar de suporte técnico para seu aparelho, entre em
contato com seu distribuidor. Sinta-se à vontade para entrar em
contato com a Comfort Audio caso tenha alguma dúvida.
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Informações para contato
Sede

SUÉCIA
Comfort Audio AB

Box 154

SE-301 05 Halmstad

 +46 35 260 16 00

 info@comfortaudio.com

 www.comfortaudio.com

Filiais

NORUEGADINAMARCA
Comfort Audio ASComfort Audio ApS

Postboks 304Benediktevej 5, 1.sal

NO-3201 SandefjordDK-3480 Fredensborg

 +47 959 87 910 +45 33 78 03 02

 info@comfortaudio.no info@comfortaudio.dk

 www.comfortaudio.no www.comfortaudio.dk
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BENELUXALEMANHA

Comfort Audio BVComfort Audio GmbH

Nieuwe Steen 20Curiestraβe 2

NL-1625 HV HoornDE-70563 Stuttgart

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

 info@comfortaudio.nl info@comfortaudio.de

 www.comfortaudio.nl www.comfortaudio.de

EUA
Comfort Audio Inc.

411 E. Business Center Drive

Suite 109

Mount Prospect, IL 60056, USA

 +1 888 421-0843

 usa@comfortaudio.com

 www.comfortaudio.us
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Símbolos dos produtos

O produto é compatível com a
diretriz europeia 93/42/EEC,
incluindo emendas, relativa a
dispositivos médicos. O produto
é compatível com os requisitos
básicos da Diretriz Europeia
1999/5/EC, inclusive emendas,
relativa a equipamento terminal
de rádio e telecomunicações.

O produto é coberto pela
diretriz europeia 2002/96/EC,
inclusive emendas, relativa ao
descarte de resíduos de
equipamentos elétricos e
eletrônicos (Waste Electrical
and Electronic Equipment -
WEEE). Recicle o produto e seus
acessórios de acordo com as
regulamentações nacionais.

Corrente direta.

Podem ser aplicáveis restrições
de uso relacionadas às
frequências transmitidas devido
a regulamentações nacionais.

Conector para carregador da
bateria.
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Apenas para uso em interiores.

Equipamento de Classe II.
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Avisos de marcas registradas e
direitos autorais
Comfort Digisystem™ é uma marca comercial da Comfort Audio
AB.

SecureStream Technology™ é uma marca comercial da Comfort
Audio AB.

Comfort Audio™ é uma marca comercial da Comfort Audio AB.
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