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Inledning1.
Tack för att du valt Programmer DT20!

Programmer DT20 ingår i Comfort Digisystem™  som använder
digital trådlös teknik för att ge dig bästa möjliga ljudkvalitet med
säker överföring för att förhindra avlyssning.

För att få ut mesta möjliga av produkten bör du läsa dessa
instruktioner innan du använder den första gången. Observera
särskilt det tryckta dokumentet Viktiga säkerhetsföreskrifter
som medföljer paketet.

Enheten
Programmer DT20 är ett programmeringsverktyg för
minimottagaren Micro Receiver DT20. Programmeringsverktyget
hjälper audionomer att göra individuella inställningar för varje
klient. Man kan se och läsa inställningarna som görs i varje
specifik Micro Receiver DT20. Inställningarna kan enkelt
exporteras till en dator. Produkten innehåller även en praktisk
steg-för-steg-guide som hjälper dig att göra inställningarna.

SST™

SecureStream Technology (SST) är Comfort Audios egen digitala
överföringsteknik. Den gör att du kan kommunicera säkert och
utan fördröjning med andra Comfort Digisystem-enheter.
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Översikt
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1. Strömknapp 
2. Parningsknapp 
3. Funktionsindikator
4. Menykontroll 
5. Ingång för laddare
6. Uttag för halsslinga
7. Aux-in och -utgång
8. Volymknapp 
9. Display
10. Europlug-uttag
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Display

1 2 3
1
2
3

4

5
1. Huvudmenyn
2. Steg-för-steg-guide
3. Skanner
4. Volymstapel
5. Batteristatus

Tillbehör som medföljer
Mikrofiberpåse

Nätaggregat
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Hörlurar

USB-kabel, 3,5 mm

Programmer DT208



Komma igång2.
I det här avsnittet får du lära dig hur du utför de grundläggande
stegen som behövs för att komma igång.

Laddning
Du kan ladda enheten när du vill. Om du tar för vana att ladda
enheten när den inte används är den alltid redo att användas
när du behöver den.

1. Koppla in den medföljande laddaren i ingången för laddare.

Observera:  Använd endast laddare från Comfort Audio
AB. Andra typer av laddare kan skada enheten.
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2. Anslut laddaren till vägguttaget.

Funktionsindikatorn blir röd för att visa att enheten laddas.

!

Notera:  Enheten kan bli varm när den laddas, och det är
helt normalt. Enheten är utrustad med överladdningsskydd
och temperaturövervakning för att skydda batterierna.

Laddningen är klar när funktionsindikatorn blir grön.
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Starta
Tryck på  tills startindikatorn har tänts upp helt.

Använda hörlurarna
Om du ska använda hörlurar eller öronsnäckor måste de vara
kopplade till enheten.
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1. Anslut hörlurarna till aux-utgången.

2. Justera volymen med hjälp av  tills du hittar en lämplig
nivå.

!

Varning:  Börja alltid att lyssna på låg volym. För hög volym
kan skada hörseln allvarligt.

Ansluta en minimottagare
Om du vill kunna läsa och ändra inställningarna för en
minimottagare måste mottagaren vara ansluten till
programmeraren.
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Anslut minimottagaren till Europlug-uttaget på
programmerarens baksida.

!

Viktigt:  Se till att minimottagaren är korrekt positionerad.
Det stora stiftet ska positioneras i det stora hålet. Felaktig
isättning kan skada anslutningen.

Alla inställningar läses från mottagaren.

Navigera i menyn
Använd  på sidan av enheten för att navigera i menyn.
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1. Tryck på  för att aktivera menyn.

2. För kontrollen uppåt eller nedåt för att välja önskade
menyalternativ.

3. Tryck på  om du vill välja den markerade undermenyn
eller aktivera det valda menyalternativet.

4. När du är klar använder du alternativet  för att gå till den
föregående menyn.

Ändra menyspråket
Standardspråket för menyn är engelska. Du kan ändra språk
från menyn 0000000 .

1. Välj  > 0000000  > .
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2. Välj önskat språk i listan över tillgängliga språk.
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Användning3.
Programmeraren kan användas för att konfigurera Micro
Receiver DT20, antingen via ett guideläge eller manuellt via
huvudmenyn.

Använda steg-för-steg-guiden
Den inbyggda steg-för-steg-guiden hjälper dig att ställa in Micro
Receiver DT20 och ger dig även användbar information.

När du använder guiden ska du alltid lyssna med hörlurar som
är anslutna till Programmer DT20 så att du kan höra
tonindikationer och ändringar av ljudet när du tillämpar
inställningar.

Tips:  Kom ihåg att verifiera hörapparatens kompatibilitet i vår
Comfort Digisystem Receiver Compatibility Guide på
http://www.comfortaudio.com/compatibility.

1. Starta guiden genom att välja 1 2 3 .
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2. Välj vilket öra du ansluter minimottagaren till.

En animation visar hur du ska hantera hörapparaten inför
nästa steg.

3. Skanna hörapparaten efter störningar:
a) Tryck på  för att lämna animationen.
b) Stäng av alla Comfort Digisystem-sändare så att du är

säker på att radiomiljön är fri från störande signaler.
c) Utför skanningen genom att röra hörapparaten i små

cirklar nära den nedre delen av programmeraren
(markerad med ett grått fält).
Maximalt störningsvärde visas på skärmen.

-95dB

d) Tryck på  för att slutföra skanningen.
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4. Fortsätt med det alternativ som motsvarar
skanningsresultatet.

ÅtgärdResultat

Aktivera det automatiska
viloläget om du vill att
minimottagaren ska försättas i
viloläge när det inte finns någon
signal.

Välj den kanal som du vill
använda i listan över
rekommenderade kanaler.

www

Försök att hitta en annan
lösning. Du kanske behöver
använda en annan typ av
mottagare. Du kan även prova
att konfigurera minimottagaren
manuellt på det sätt som
beskrivs i Manuella inställningar
på sidan 20.

5. Konfigurera tryckknappens på/av-funktion.
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6. Välj vilken kanal du vill använda på den mikrofon som ska
användas tillsammans med minimottagaren.
Om du valde en kanal i steg 4 på sidan 19 ombes du välja
den kanalen.

7. Para minimottagaren med Comfort Digisystem-mikrofonen:
a) Tryck på tryckknappen på minimottagaren i två sekunder

tills du hör ljudet för parning.
b) Skicka parningsinformationen från mikrofonen genom

att trycka två gånger i snabb följd på parningsknappen.
Om parningen lyckas visas  på displayen för
Programmer DT20.

8. Ställa in förstärkningen för R-programmet:
a) Anslut minimottagaren till hörapparaten och låt klienten

bedöma volymen när du talar i den parade mikrofonen.
b) Om det behövs placerar du minimottagaren i

programmeraren och ökar eller minskar förstärkningen.

Nu är inställningen färdig och en rutig flagga visas.

Manuella inställningar
Utöver att använda steg-för-steg-guiden kan du konfigurera alla
inställningar manuellt från huvudmenyn . Från den här menyn
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har du även tillgång till avancerade alternativ som inte är
åtkomliga från guiden.

1 2

3
4

5 6 7 8

R+M

R
1 dB

av

0000000

9

1. Tillbaka
2. Serienummer
3. Nivå för R-läge
4. Nivå för R+M-läge
5. Automatiskt viloläge
6. Av/på med tryckknapp
7. Parning med tryckknapp
8. Känslighet
9. Spara inställningar på en dator

Välja öra
Information om vilket öra Micro Receiver DT20 har ställts in för
lagras i enhetens minne. Därför ska du ange vilket öra
mottagaren ska ställas in för. Om du ställer in mottagaren för
en streamer eller liknande enhet kan du ignorera den här
inställningen.

1. Välj  > 0000000 .
2. Välj höger eller vänster öra.
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Lägena R och R+M
Programmer DT20 kan användas för att konfigurera de två
lyssningslägena R och R+M för Micro Receiver DT20. Vilken
effekt lyssningslägena har på hörapparaten beror på
hörapparatens konfiguration. För hörapparater med ett separat
DAI-program fungerar de två lyssningslägena på liknande sätt
och därför behövs bara R-läget.

För enheter utan en programmeringsbar DAI-ingång fungerar
R- och R+M-lägena på olika sätt. Mer information om detta finns
i Tabell 1. Micro Receiver DT20 – lyssningslägen på sidan 22.

Kontakta hörapparatstillverkaren om du vill ha information om
vilka inställningar de rekommenderar.

Tabell 1. Micro Receiver DT20 – lyssningslägen

Utdata

DAIProgrammeringsbar
DAI

Läge

Endast radioHörapparaten avgör
ljudkällan.

R

Radio och mikrofonR+M

Tips:  Om du aktiverar båda lyssningslägena för hörapparater
med en programmeringsbar DAI kan du ha olika
volyminställningar. Då kan du använda tryckknappen som ett
enkelt volymreglage med två förinställda alternativ.
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Justera volymen
R- och R+M-nivåerna kan justeras oberoende av varandra i syfte
att uppnå en bra matchning av hörapparaten.

När du gör justeringarna ska hörlurarna vara anslutna och
mottagaren placerad i programmeraren.

1. Tala i en parad Comfort Digisystem-mikrofon och kontrollera
att du kan höra dig själv i hörlurarna.

2. Anslut mottagaren till hörapparaten.
3. Valfritt: Om det går kontrollerar du att du kan höra dig själv

genom hörapparaten.
4. Låt klienten lyssna när du talar in i Comfort

Digisystem-mikrofonen. Håll mikrofonen på lagom avstånd
från munnen (cirka 20 cm för Comfort Digisystem
DM-mikrofoner och 1 till 5 m för Comfort Digisystem DC
konferensmikrofoner).

5. Valfritt: Om klienten inte är nöjd med volymen återansluter
du minimottagaren till programmeraren och justerar
volymen.
a) Välj R eller R+M beroende på vilken volym du vill justera.
b) Justera volymen genom att föra  uppåt eller nedåt

medan du lyssnar med hörlurar för att verifiera
volymjusteringen.

c) Tryck på  för att bekräfta.
Den röda ramen runt volymindikatorn försvinner.

d) Anslut mottagaren till hörapparaten och låt klienten
bedöma volymen.

6. Valfritt: Om det behövs upprepar du proceduren från steg 4
på sidan 23.
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Konfigurera det automatiska viloläget
Om det automatiska viloläget är aktiverat försätts Micro Receiver
DT20 automatiskt i viloläge 10 sekunder efter att Comfort
Digisystem-mikrofonen har stängts av. Mottagaren startas
automatiskt när du sätter på mikrofonen igen.

1. Välj .
2. Välj  för att växla mellan att sätta på och stänga av

funktionen.

Konfigurera på/av med tryckknappen
Du kan stänga av tryckknappens på/av-funktion om du vill
förhindra att klienten oavsiktligt stänger av enheten. Den här
inställningen kan kombineras med det automatiska viloläget så
att mottagaren regleras automatiskt.

1. Välj .
2. Välj  för att växla mellan att sätta på och stänga av

funktionen.

Konfigurera parning med tryckknapp
Standardinställningen är att om du trycker länge på
tryckknappen för Micro Receiver DT20 går enheten över till
parningsläget. Du kan stänga av den här funktionen om du vill
förhindra att parningsläget aktiveras av misstag.

1. Välj .
2. Välj  för att växla mellan att sätta på och stänga av

funktionen.
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Spara inställningarna på en dator
Med den medföljande USB-kabeln kan inställningsdata skickas
till en dator. Data skickas som oformaterad text och kan skrivas
till valfritt program med ett textinmatningsfält.

!

Viktigt:  Enhetens språkinställningar bestämmer vilken
teckenuppsättning som används för textutdata. För att få
korrekta utdata ska du använda samma språkinställning som
operativsystemet har.

1. Anslut USB-kabeln mellan aux-ingången och en USB-port
på datorn.

2. Välj 
3. Välj 

En animation anger att du ska placera markören i ett textfält.
4. Välj  för att bekräfta.

Inställningarna visas på skärmen.
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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

Skanna en hörapparat
Använd skanningsalternativet om du vill skanna en hörapparat
manuellt och hitta kanalrekommendationer när du inte använder
guiden.

1. Välj  Skanner för att starta skannern.
2. Tryck på  för att lämna animationen.
3. Stäng av alla Comfort Digisystem-sändare så att du är säker

på att radiomiljön är fri från störande signaler.
4. Utför skanningen genom att röra hörapparaten i små cirklar

nära den nedre delen av programmeraren (markerad med
ett grått fält).

-95dB
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5. Tryck på  för att slutföra skanningen.
Resultatet av skanningen visas.

Tabell 2. Möjliga resultat av skanningen

BeskrivningResultat

Hörapparaten avger inga
störningar.

Vissa störningar förekommer som
kan påverka minimottagarens
prestanda. En lista med
rekommenderade kanaler visas.

www

Starka störningar förekommer.
Minimottagaren kommer mest
sannolikt att fungera dåligt.
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Avancerade funktioner4.
Den här produkten har flera funktioner och inställningar som
gör att du kan skräddarsy enheten efter dina specifika behov.

Återställ alla inställningar
Om du behöver återställa alla inställningar till standardvärdena
kan du göra en fabriksåterställning.

1. Välj  > 0000000  > .

!

Viktigt:  Alla inställningar kommer att förloras. Alla
parningar måste göras om.

2. Välj den enhet som du vill återställa.

Ställa in mottagningskänslighet
Det finns två nivåer för mottagarens mottagningskänslighet.
Standardnivån är hög känslighet. Om du minskar känsligheten
blir mottagaren mindre känslig för oönskade störningar. Det
här förbättrar kompatibiliteten med hörapparater som har
mindre bra skanningsresultat. För hörapparater med bra resultat
minskas räckvidden.

1. Välj 
2. Välj  för att växla mellan hög och låg känslighet.

Ikonen ändrar storlek för att spegla förändringen.
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Spektrumskanner
På skanningsmenyn finns en spektrumskanner som kan
användas för att göra en detaljerad kontroll av radiomiljön.
Spektrumet är indelat i Comfort Digisystem-kanaler, vilket gör
det till ett användbart verktyg för att hitta störande radiosändare
och andra radiostörningar. Det kan också underlätta
kanalplanering i svåra miljöer.

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

1
2
3
4

1. Frekvens
2. Kanal
3. Högsta signalstyrka
4. Genomsnittlig signalstyrka

Använda spektrumskannern
Du kan använda spektrumskannern för att få en detaljerad
översikt över vilka radiostörningar som finns i miljön.

1. Välj  Skanner för att starta skannern.
2. Tryck på  för att lämna animationen.
3. Stäng av alla Comfort Digisystem-sändare så att du är säker

på att radiomiljön är fri från störande signaler.
För att uppnå ett tillförlitligt skanningsresultat ska brusnivån
vara under -90 dB när skanningen inleds.
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4. Välj  Spektrum för att starta spektrumskannern.
Topparna och dalarna motsvarar radiostörningarna på olika
frekvenser.

5. Använd  för att flytta markören över spektrumet och få
mer information om varje topp.
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Produktinformation5.

Funktionsindikator
Funktionsindikatorn ger information om enhetens aktuella
status.

Tabell 3. Laddningsindikationer

IndikationStatus

//... ...//Laddning pågår

//... ...//Laddningen är klar

//... ...//...//... ...//...Låg batterinivå

!

Notera:  Om enheten är aktiverad under laddning förblir
funktionsindikatorn röd även när batteriet är fulladdat.

Tekniska specifikationer
74 x 39 x 13 mmMått

35 gVikt
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Cirka 12 timmar. Beroende på
användningsförhållandena. Mätt med
fabriksinställningar.

Drifttid

Cirka 2 timmar.Laddningstid

USB, hörlurar, halsslingaAnslutningar
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Övrigt6.

Radio
Comfort Digisystem bygger på radioteknik för att överföra ljud
mellan sändare och mottagare. Som alla radiosystem
kommunicerar det via specifika kanaler. Om du använder två
sändare på samma kanal, eller närliggande kanaler, kan
störningar uppstå. Annan elektronisk utrustning kan också störa
radiosändningarna.

Kanalplanering
För att uppnå optimal radioprestanda måste du ta hänsyn till
avståndet mellan sändare och deras frekvenser. Ett större
avstånd mellan sändarna låter dig använda frekvenser som
ligger tätare.

Om flera sändningsfrekvenser används i samma rum ska
frekvensskillnaden mellan enheterna vara minst 1 MHz för
optimal funktion.

Radioräckvidd
Räckvidden för radion är cirka 30 meter. Detta kan dock variera
beroende på vilken miljö du befinner dig i.

Batteriunderhåll
Den här produkten har ett inbyggt litiumjonpolymerbatteri.
Litiumjonbatterier påverkas inte negativt av så kallad
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minneseffekt och behöver inte laddas ur regelbundet för att
prestanda ska behållas.

Batteriets kapacitet försämras med tiden. Detta är normalt för
alla uppladdningsbara batterier. Batteriets livslängd beror på
hur det används. Batteriet laddas lämpligen lite och ofta. Det
når 90 procent av kapaciteten efter halva laddningstiden. Om
batteriet ska förvaras under en längre period bör det vara
halvladdat. Kontakta inköpsstället när det är dags att byta batteri.

Drifttiden varierar beroende på vilka funktioner som används.

Felsökning
Om du har problem med utrustningen kan du få hjälp i den här
felsökningsguiden. Om du inte kan lösa problemet via
felsökningen kontaktar du inköpsstället.

LösningOrsakSymtom

• Ladda batteriet.
• Håll  intryckt i minst

2 sek.

• Batteriet är urladdat.
•  släpps för tidigt.

• Enheten startar inte.

• Slå på ljudet för
mikrofonen och/eller
mottagaren.

• Minska avståndet till
den som talar.

• Mikrofonljudet
och/eller mottagaren
har stängts av.

• Avståndet mellan
mikrofonen och den
som talar är för långt.

• Dålig taluppfattbarhet.

• Minska avståndet till
mottagaren. Maximalt
avstånd är cirka 30
meter.

• Avståndet mellan
mikrofonen och
mottagaren är för
långt.

• Låg nivå och/eller
statisk störning.

• Slå på ljudet för
mikrofonen.

• Ljudet för mikrofonen
har stängts av.

• Inget ljud hörs.
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LösningOrsakSymtom

• Anslut USB-kabeln.
• Anslut en

minimottagare.

• USB-kabeln är inte
ansluten.

• Minimottagaren är inte
ansluten.

• Följande animation
visas på displayen:
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Service och garanti
Comfort Audio AB erbjuder en begränsad garanti på produkter
under två år från leveransdatum. Den täcker alla fabrikations-
och materialfel. Tillbehör har en garanti under 90 dagar från
leveransdatum. Lokala överenskommelser eller bestämmelser
kan förekomma. Fel orsakade av ovarsam hantering eller
ingrepp i produkten eller dess tillbehör täcks inte av garantin.

Om du behöver service på enheten kontaktar du inköpsstället.
Du är alltid välkommen att kontakta Comfort Audio om du har
frågor.
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Kontaktinformation
Huvudkontor

SVERIGE
Comfort Audio AB

Box 154

301 05 Halmstad

Telefon: +46 35 260 16 00

info@comfortaudio.com

www.comfortaudio.com

Dotterbolag

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

41Programmer DT20



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

Programmer DT2042



Produktsymboler

Produkten uppfyller kraven i
EU-direktivet 93/42/EEG
inklusive ändringar, om
medicintekniska produkter.
Produkten uppfyller de
väsentliga kraven i
EU-direktivet 1999/5/EC,
inklusive ändringar, om radio-
och teleterminalutrustning.

Produkten omfattas av det
europeiska direktivet
2002/96/EC inklusive
ändringar, beträffande
elektriskt och elektroniskt
avfall (WEEE). Återvinn
produkten och dess tillbehör i
enlighet med nationella
bestämmelser.

Likström.

Begränsning av användning i
samband med överförda
frekvenser kan gälla, beroende
på nationella bestämmelser.

Kontakt för batteriladdare.

Endast för användning
inomhus.
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Klass II-utrustning.

Aux-ingång.
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Varumärkes- och
upphovsrättsinformation

Comfort Digisystem™ är ett varumärke som tillhör Comfort Audio
AB.

SecureStream Technology™ är ett varumärke som tillhör Comfort
Audio AB.

Comfort Audio™ är ett varumärke som tillhör 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
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