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Comfort Digisystem -järjestelmän esittely

Olet tehnyt hyvän valinnan ostaessasi Comfort Digisystem -laitteen. Tuot-
teemme ovat helppokäyttöisiä ja niiden äänenlaatu on erinomainen.
Perehdy huolellisesti tähän oppaaseen ennen laitteen käyttöä.

Comfort Digisystem -tuotteissa käytetään ainutlaatuista patentoitua digi-
taalista SecureStream-tekniikkaa, joka mahdollistaa salakuuntelusuojatun 
tosiaikaisen FM-lähetyksen.

Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 on digitaalinen minivastaanotin, 
jonka voi kytkeä helposti audiokengän välityksellä kaikkiin kuulokojeisiin, 
joissa on Europlug-audioliitäntä. 

Kuulokojeen paristolla toimiva vastaanotin painaa vain 1,1 grammaa.  
Minivastaanottimen virrankäyttöä voi halutessaan vähentää automaattisen 
virransäästötoiminnon avulla.

Comfort Digisystem -malliston muiden mikrofonien ja vastaanottimien kanssa 
käytettynä Micro Receiver DT20 toistaa puheen selvästi erilaisissa ympäristö-
issä. 

Micro Receiver DT20:n asetukset voidaan säätää ammattikäyttöön tarkoitetul-
la Programmer DT20 ohjelmointilaitteella. 
Programmer DT20:n avulla on myös helppo kokeilla Micro Receiver DT20:tä 
kuulokojeen kanssa tai ilman kojetta.
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Micro Receiver DT20 osat

Painike
Kuuntelutilan 
vaihtaminen tai parilii-
täntätilan aktivoiminen.

Europlug
Kytketään kuuloko-
jeen audiokenkään tai 
Programmer DT20:n 
liitäntään.
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Kuulokojeliitännän tarkistus

Ennen Micro Receiver DT20:n käyttöä täytyy tarkistaa, voiko kuulokojeen 
kanssa käyttää minivastaanotinta.

1. Kuulokojeen täytyy olla varustettu minivastaanotin-käyttöön tarkoitetulla 
audiokengällä, jossa on Europlug-virtaliitäntä. Micro Receiver DT20 kyt-
ketään sen välityksellä kuulokojeeseen. Samalla Micro Receiver DT20 saa 
virtaa kuulokojeen paristosta. Vastaanotettu signaali siirtyy Micro Receiver 
DT20:stä kuulokojeeseen audiokengän kautta. 

2a. Jos kuulokojeessa on ohjelmoitava DAI-liitäntä (DPAI), voi olla tarpeen 
ohjelmoida kuulokoje (ota yhteys audionomiin tai kuulokojeen toimittajaan). 
Tällöin Micro Receiver DT20:n painike ei vaihda FM- ja FM+M-ohjelmien 
välillä. Se tehdään kuulokojeen kautta vaihtamalla sen kuunteluohjelmaa.

VINKKI: Micro Receiver DT20:n R- ja R+M-tilojen voimakkuus voidaan säätää 
yksilölli-sesti Programmer DT20:llä. 
Tällöin painiketta voi käyttää yksinkertaisena äänenvoimakkuus-säätimenä sellai-
sen kuulokojeen kanssa, jossa on ohjelmoitava DAI-liitäntä (DPAI).

EuroplugDT20
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2b. Jos kuulokojeessa on DAI-liitäntä (tarkista audionomilta tai kuulokojeen 
toimittajalta), kuulokojetta ei tarvitse ohjelmoida. Micro Receiver DT20 toimii 
kuulo-kojeen mikrofoniohjelmalla (M). Micro Receiver DT20 voidaan säätää 
Programmer DT20:llä niin, että Micro Receiver DT20:n painikkeella voidaan 
valita kuunteluohjelmaksi vain FM (R-tila) tai FM ja kuulokojeen mikrofoni 
(R+M-tila).

EuroplugDT20
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Käyttöönotto

Kiinnitä Micro Receiver DT20 kuulokojeen audiokenkään. 
Varmista, että audiokenkä on kytketty kuulokojeeseen valmistajan ohjeiden 
mukaan.

Varmista, että Micro Receiver DT20 on oikein päin ja työnnä Europlug-liitin 
audiokengän liitäntään.

Micro Receiver DT20 saa virran kuulokojeen paristosta. Varmista, ettei paristo 
ole vanha. Ellet ole varma, vaihda paristo uuteen.

Micro Receiver DT20 käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään kuuloko-
jeeseen. Kytke ja katkaise Micro Receiver DT20:n virta painamalla lyhyesti sen 
painiketta. 

OK!

NOT OK!
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Äänimerkit

Seuraavassa on kuvattu laitteessa käytetyt äänimerkit (äänisignaalit).  
Äänimerkit ovat erilaisia yhdistelmiä kahdentyyppisestä äänestä: korkeataa-
juinen ääni (1 000 Hz) ja matalataajuinen ääni (500 Hz) kahtena eri pituisena 
signaalina.

Toiminto Äänimerkki   Ilmaisee

Lyhyt painallus Lyhyt korkea ääni           •	 Ohjelmavalinta tai virta  
       päälle

Lyhyt painallus Lyhyt korkea ääni × 2      •	•— Virran katkaisu 
 + pitkä matala ääni     

Painike alhaalla Lyhyt matala ääni             •	• Pariliitäntätila 
2 sekuntia + lyhyt korkea ääni

Pariliittää  Lyhyt korkea ääni × 2       •	• Pariliitäntä onnistui 

Pariliittää  Pitkä korkea ääni            — — Pariliitäntä epäonnistui 
 + pitkä matala ääni

Micro Receiver DT20:n kuuntelutilat

Micro Receiver DT20:een voidaan määrittää erilaisia kuunteluohjelmien yh-
distelmiä. 

R    Oletusasetus (FM)

R+M    Säädetään Programmer DT20:llä (FM+M)

R ja R+M   Säädetään Programmer DT20:llä (FM ja FM+M)

Programmer DT20:llä määritetään sekä otetaan käyttöön tai poistetaan 
käytöstä Micro Receiver DT20:n kuunteluohjelmia. Micro Receiver DT20:n 
painikkeella vaihdetaan käytössä oleva kuunteluohjelma. 
Painike voidaan myös poistaa kokonaan käytöstä.
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Järjestelmän toiminta erilaisten audioliitäntöjen ja kuulokojeen 
ohjelmien kanssa

Micro Receiver DT20:n kuuntelutilat toimivat eri tavoin riippuen kuulokojeen 
audio-liitännästä ja siinä olevista ohjelmista. Käyttäjän kuulema ohjelma on 
merkitty  
alla olevan taulukon valkoisiin ruutuihin. 

Micro Receiver DT20:n R-tila käytössä (oletusasetus)
Alla olevasta taulukosta näkyy, mitä käyttäjä kuulee kuulokojeen eri audio-li-
itäntä-tyyppien ja ohjelmien kanssa, kun Micro Receiver DT20:ssä on käytössä 
R-kuuntelutila. 

Kun Micro Receiver DT20:n painiketta painetaan, kuunteluohjelma vaihtuu 
seuraavassa järjestyksessä:

Kuulokoje:

Micro Receiver DT20:n painike
 

Pois 
 

R-tila 
 

DAI-liitäntä Pois Vain FM

Ohjelmoitava DAI-liitäntä
DAI + M -ohjelma Pois FM + kuulokojeen mikrofoni

Ohjelmoitava DAI-liitäntä
Vain DAI-ohjelma Pois Vain FM
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Micro Receiver DT20:ssä vain R+M-tila käytössä ja R-tila pois käytöstä
Alla olevasta taulukosta näkyy, mitä käyttäjä kuulee kuulokojeen eri audio- 
liitäntätyyppien ja ohjelmien kanssa, kun Micro Receiver DT20:n R+M-tila on 
käytössä. 

Kun Micro Receiver DT20:n painiketta painetaan, kuunteluohjelma vaihtuu 
seuraavassa järjestyksessä: 

Kuulokoje:

Micro Receiver DT20:n painike
 

Pois 
 

R+M-tila 
 

DAI-liitäntä Pois FM + kuulokojeen mikrofoni

Ohjelmoitava DAI-liitäntä
DAI + M -ohjelma Pois FM + kuulokojeen mikrofoni

Ohjelmoitava DAI-liitäntä
Vain DAI-ohjelma Pois Vain FM
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Micro Receiver DT20:n R- ja R+M-tilat käytössä
Alla olevasta taulukosta näkyy, mitä käyttäjä kuulee kuulokojeen eri audio-li-
itäntätyyppien ja ohjelmien kanssa, kun Micro Receiver DT20:n R- ja R+M-tilat 
ovat käytössä. 

Kun Micro Receiver DT20:n painiketta painetaan, kuunteluohjelma vaihtuu 
seuraavassa järjestyksessä:

Kuulokoje:

Micro Receiver DT20:n painike
 

Pois 
 

R-tila 
 

 

R+M-tila 
 

DAI-liitäntä
Pois Vain FM

FM + 
kuulokojeen  

mikrofoni
Ohjelmoitava DAI-
liitäntä
DAI + M -ohjelma

Pois
FM + 

kuulokojeen  
mikrofoni*

FM + 
kuulokojeen  
mikrofoni*

Ohjelmoitava DAI-
liitäntä
Vain DAI-ohjelma

Pois Vain FM* Vain FM*

* Kun tätä asetusta käytetään yhdessä ohjelmoitavan DAI-liitännän (DPAI) kanssa, voidaan FM+M- 
ja FM-ohjelmien voimakkuustaso ohjelmoida erikseen, jolloin eroa voidaan käyttää voimakkuuden 
säätämiseen.

Huomautus: Äänenvoimakkuus voi vaihdella 
Jos käytössä on ohjelmoitavalla DAI-liitännällä (DPAI) varustettu kuulokoje ja Micro 
Receiver DT20:ssä on käytössä sekä R- että R+M-tilat, FM- ja FM+M-ohjelmien 
äänenvoimakkuus voi olla erilainen, vaikka molempien voimakkuus olisi ohjelmoitu 
samaksi Micro Receiver DT20:een. Ero johtuu siitä, että kuulokojeen ottotason im-
pedanssi vaikuttaa Micro Receiver DT20:n antotasoon.

Voimakkuusero voi vaihdella eri kuulokojeiden välillä; tavallisesti R+M-tila on  
hieman voimakkaampi. Voimakkuutta voi tarvittaessa säätää Programmer DT20:llä 
käyttäjälle sopivaksi.
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Pariliitäntä

Micro Receiver DT20 voi vastaanottaa pariliitäntätietoa, muttei lähettää sitä.  
Micro Receiver DT20 on kytkettävä kuulolaitteeseen tai Programmer 
DT20:een, jos se halutaan pariliittää Comfort Digisystem -lähettimeen. 
Siirry pariliitäntätilaan painamalla Micro Receiver DT20:n painiketta kahden  
sekunnin ajan. 
Kun pariliitäntätila aktivoituu, kuulet äänimerkin: 			• •    
Lähetä pariliitäntätiedot 15 sekunnin sisällä.
Keskeytä pariliitäntätila painamalla painiketta lyhyesti.

Esimerkki 1: Micro Receiver DT20:n pariliittäminen Comfort Digisystem 
-järjes-telmäksi, jossa on yksi Conference Microphone DC20 ja yksi Micro 
Receiver DT20

1. Kiinnitä Micro Receiver DT20 kuulolaitteen audiokenkään ohjeiden  
 mukaan. 
2. Käynnistä Micro Receiver DT20:n pariliitäntätila painamalla  
 painiketta kahden sekunnin ajan. Äänimerkki:                 • •
3. Kytke Conference Microphone DC20:een virta. 
4. Paina DC20:n pariliitäntäpainiketta nopeasti kaksi kertaa. DC20:n  
 näytössä näkyy teksti ”Info lähetetty”.
5. Micro Receiver DT20 vahvistaa pariliitännän onnistumisen  
 äänimerkillä:   •	• 

Esimerkki 2: Uuden salakuuntelusuojatun yhteyden luonti yhden Micro-
phone DM90:n ja kahden Micro Receiver DT20:llä varustetun kuulokojeen 
välille

1. Kytke Micro Receiver DT20 -laitteet kuulokojeiden audiokenkiin ohjeiden  
 mukaan. 
2. Käynnistä molempien DT20-laitteiden pariliitäntätila  
 painamalla niiden painikkeita kahden sekunnin ajan. Äänimerkki: 			• •    
3. Kytke Microphone DM90:een virta ja avaa valikko. Valitse Kommunikointi  
 / Yhdistä / Uusi koodiavain ja vastaa Kyllä, kun laite kysyy uuden koodi- 
 avaimen luomisesta ja lähettämisestä. 
4. Micro Receiver DT20 -laitteet vahvistavat  
 pariliitännän onnistumisen äänimerkillä:      •	•
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Esimerkki 3: Uuden salakuuntelusuojatun yhteyden luonti yhden Micro-
phone DM90:n ja kahden Micro Receiver DT20 -laitteen välille Programmer 
DT20:llä

1. Kytke toinen Micro Receiver DT20 Programmer DT20:een.
2. Käynnistä Programmer DT20 ja kiinnitä kuulokkeet tai kaulasilmukka  
 kuuntelua varten. 
3. Käynnistä Micro Receiver DT20:n pariliitäntätila painamalla sen  
 painiketta kahden sekunnin ajan.  
 Kuulokkeista/kaulasilmukasta kuuluu äänimerkki:    • •    
4. Kytke Microphone DM90:een virta ja avaa valikko. Valitse Kommunikointi  
 / Yhdistä / Uusi koodiavain ja vastaa Kyllä, kun laite kysyy uuden koodi- 
 avaimen luomisesta ja lähettämisestä. 
5. Micro Receiver DT20 vahvistaa pariliitännän onnistumisen  
 äänimerkillä:     •	•
6. Irrota pariliitetty Micro Receiver DT20 Programmer DT20:stä ja kytke 
 toinen Micro Receiver DT20.
7. Käynnistä Micro Receiver DT20:n pariliitäntätila painamalla sen  
 painiketta kahden sekunnin ajan. 
 Kuulokkeista/kaulasilmukasta kuuluu äänimerkki:    • •    
8. Avaa DM90:n valikko ja valitse Kommunikointi / Yhdistä / Lähetä info. 
9. Micro Receiver DT20 vahvistaa pariliitännän onnistumisen  
 äänimerkillä:    •	• 
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Vianmääritys  

Vastaanotin ei käynnisty
1. Varmista, että kuulokojeeseen on valittu oikea kuunteluohjelma. 
2. Varmista, että Micro Receiver DT20 on kytketty oikein kuulokojeen audio-

kenkään. Tarkista myös audiokengän ja kuulokojeen liitäntä. 
3. Kaikkien kytkentäpintojen on oltava puhtaita. 
4. Tarkista kuulokojeen paristo ja vaihda se tarvittaessa. 
5. Muista, että Micro Receiver DT20 on käynnistettävä painamalla lyhyesti  

painiketta.

Puhe on epäselvää
Lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys voi olla liian suuri. Kantama on 
noin 25 metriä.  
Myös mikrofonin ja puhujan välinen etäisyys voi olla liian suuri; siirrä mikrofo-
nia lähemmäs puhujaa.  
Yritä vaihtaa kanavaa tai ympäristöä.

Lyhyempi kantama ja häiriöt
Kantama voi olla lyhyempi ympäristöissä, joissa on betonia, terästä tai muuta 
metallia.  
Myös lähellä olevat sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriöitä. Vaihda kanavaa.

Ääntä ei kuulu
Tarkista, että lähetin ja vastaanotin ovat samalla kanavalla.

Voimakas suhiseva ääni
Varmista, että käytössä olevat Comfort Digisystem -laitteet on pariliitetty toi-
siinsa.
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Huolto ja takuu 

Comfort Audio myöntää laitteelle täystakuun kahden vuoden ajaksi toimitus-
päivästä. Takuu kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet. Huolimattoman 
käsittelyn tai laitteen tai sen lisälaitteiden avaamisen aiheuttamat ongelmat 
eivät kuulu takuun piiriin.

Lisätietoja saa ottamalla yhteyden Comfort Audio on tai maahantuojaan.

Tekniset tiedot

FM-lähetys: SST - SecureStream Technology
Taajuusalue: F1:n taajuusalue on 850–872 MHz
Kantama: Noin 25 m
Koko: 12,55 x 9,1 x 8,45 mm
Paino:  1,1 g

!
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Tärkeitä turvallisuusohjeita:
lue ennen laitteen käyttöä

1) Lue nämä ohjeet.

2) Säilytä nämä ohjeet.

3) Ota huomioon kaikki varoitukset.

4) Noudata kaikkia ohjeita.

5) Älä käytä laitetta veden lähistöllä. 

6) Puhdista laite vain puhtaalla kankaalla.

7) Älä käytä laitetta sellaisten laitteiden lähettyvillä, jotka tuottavat lämpöä  
 (kuten lämpöpatteri, lämmityslaite, liesi tai vahvistin).

8) Älä vahingoita vaihtovirtapistokkeen tai maadoitetun pistokkeen turval- 
 lisuusmekanismeja. Vaihtovirtapistokkeessa on kaksi liitintä, joista toinen  
 on leveämpi kuin toinen. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi liitintä  
 sekä maadoitusliitin. Leveä liitin ja maadoitusliitin ovat turvallisuusomi- 
 naisuuksia. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys sähköasentajaan,  
 joka voi asentaa sopivan pistorasian (vain käytettäessä vaihtovirta- 
 pistoketta).

9) Suojaa virtajohto litistymiseltä. Litistymisen voi aiheuttaa päälle astumi- 
 nen tai painuminen erityisesti kohdassa, jossa virtajohto tulee ulos lait- 
 teesta.

10) Käytä vain Comfort Audio AB:n suosittamia lisävarusteita ja -laitteita.

11) Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosen aikaan sekä silloin, jos et  
 aio käyttää laitetta pitkään aikaan.

12) Laitetta saa huoltaa vain valtuutettu huoltohenkilö. Laite täytyy huoltaa,  
 jos se on vahingoittunut, jos laitteen päälle on kaatunut nestettä, jos laite  
 on pudonnut tai sen päälle on pudonnut esineitä, jos laite on ollut  
 sateessa tai kosteassa ympäristössä tai jos laite ei toimi oikein.
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13) Aloita kuuntelu matalalla äänenvoimakkuudella.

14) Liian kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa vakavasti.

15) Älä pura laitetta.

16) Jos laite rikkoutuu, sen saa korjata vain valtuutettu huoltohenkilö.

17)  Älä käytä lähetintä tai vastaanotinta, joka on säädetty väärälle taajuu- 
 delle.  
 Tarkista oikeat taajuudet laitteen käyttömaan viranomaisilta.

18) Laite sisältää herkkiä elektronisia osia ja sitä tulee käsitellä varovasti.

19) Älä lataa laitetta suljetuissa tai umpinaisissa tiloissa kuten käsilaukuissa,  
 laukuissa tai muissa säilytys rasioissa.

20) Käytä vain Comfort Audio AB:n suosittamia akkuja ja virtalähteitä.

21) Älä vaihda akkua itse. Ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen.

22) VAROITUS! Mikäli akku vaihdetaan väärin, laite saattaa räjähtää.

23) Älä altista laitetta liialliselle kuumuudelle, kuten suoralle auringonvalolle  
 tai avotulelle.

24) Laite sisältää radiolähettimen. Laitetta ei saa käyttää ympäristöissä,  
 joissa elektronisten laitteiden käyttö on kielletty, kuten lentokoneessa.

25)  Kaulasilmukkaa ei saa käyttää, jos se voi takertua esimerkiksi muihin  
 laitteisiin tai esteisiin.

26) Pienet osat on pidettävä lasten ulottumattomissa. Nieleminen aiheuttaa  
 tukehtumisvaaran.

Tietoja on oikeus muuttaa
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