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Comfort Digisystemin esittely
Kiitos, kun valitsit Comfort Digisystemin. 
Tuotteet ovat yksinkertaisia käyttää riippumatta siitä, onko sinulla kuulolaite 
vai ei. 

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä.

Microphone DM05 -lähettimen avulla signaali kulkee digitaalisesti, mikä 
takaa erittäin hyvän ja häiriöttömän äänen. 

Comfort Digisystem on varustettu digitaalisella SST SecureStream 
Technology - tekniikalla, joka mahdollistaa suojatun ja viiveettömän siirron 
radioaaltoja pitkin. 

Microphone DM05:n esittely
Microphone DM05 on maailman pienin langaton mikrofoni, joka on tarkoitettu 
siirtämään ääntä digitaalisesti vastaanottimeen. Tämä radiosignaali on 
salattu, joten kukaan sivullinen ei kuule puhetta. Mikrofoni on erittäin 
huomaamaton, ja se voidaan kiinnittää helposti vaatteisiin pidikkeen avulla.

Microphone DM05 on varustettu automaattisella tasonsäädöllä nimeltä AGC 
(Automatic Gain Control), joka on sovitettu puhetta varten. 

DM05:een on esiohjelmoitu 10 kanavaa. Muita kanavia voidaan käyttää 
yhdessä muiden Digisystem-tuotteiden kanssa. 
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Toiminnot – Microphone DM05

Pallomikrofoni

Virtapainike
Lataus-
liitäntä

Toimintoindikaattori Pariliitospainike

Pidike

Kaulanauhan 
kiinnitysaukko
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Muistettavaa

Lataus
Microphone DM05 on ladattava. Lataa DM05:tä ainakin kahden tunnin ajan 
ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 
kaksi tuntia. 

Latauksen yhteydessä toimintoindikaattori palaa punaisena. Kun toimintoin-
dikaattori palaa vihreänä, laite on täyteen ladattu ja siirtyy ylläpitolataukseen. 
Laite sulkeutuu automaattisesti latauksen yhteydessä.

Akku ei ole käyttäjän itsensä vaihdettavissa. Ota yhteys ostopaikkaan.

HUOM! 
Käytä ainoastaan mukana toimitettua  

Comfort Audio AB:n latauslaitetta.

Microphone DM05:n 
latauslaiteliitäntä
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Käytön aloitus

Käynnistä lähetin painamalla virtapainiketta noin kahden sekunnin ajan. 
Toimintoindikaattori syttyy.

Microphone DM05 on lähimikrofoni. Mikrofoni toimii parhaiten noin 30 cm:n 
etäisyydeltä. 

DM05 kiinnitetään pidikkeen avulla vaatteisiin. DM05:n mukana toimitetaan 
kaulanauha, joka voidaan kiinnittää laitteeseen laitteen katoamisen 
estämiseksi.

Muista toiminnoista on lisätietoja edempänä tässä oppaassa.

VAROITUS! 
Kaulapantaa ei saa käyttää tilanteissa joissa se voi 

tarttua kiinni koneisiin tai muihin esineisiin.
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Asetukset

Koska DM05:ssä ei ole näyttöä/valikkoa, laitteen toimintoja käytetään 
pariliitospainikkeen avulla. 
Toimintoindikaattori näyttää valittuna olevan toiminnon. 

Pariliitostoimintojen (katso kohtaa Yhdistäminen) lisäksi on mahdollista ottaa 
käyttöön kolme asetustilaa. 

Se on mahdollista, kun pariliitospainike painetaan alas ja sitä pidetään 
painettuna välittömästi laitteen käynnistämisen jälkeen (kahden sekunnin 
sisällä). 

Valittu tila voidaan lopettaa milloin vain sulkemalla DM05 ja käynnistämällä 
se uudestaan. 

Vaihda kanavaa
Kun pariliitospainiketta pidetään painettuna viiden sekunnin ajan, toiminto-
indikaattori palaa tauotta vihreänä. 

Kun pariliitospainike vapautetaan toimintoindikaattorin palaessa vihreänä, 
otetaan käyttöön asetustila Vaihda kanavaa. 

Paina pariliitospainiketta lyhyin painalluksin haluttua kanavaa (1–10) vastaava 
määrä kertoja – katso kohtaa Radiokantama ja kanavat. 

Kahden sekunnin tauko päättää syötön, ja toimintoindikaattori näyttää valitun 
kanavan vilkkumalla vihreänä yhtä monta kertaa. 

Vaihda koodiavainta
Jos pariliitospainiketta pidetään painettuna 10 sekunnin ajan, toiminto-
indikaattori alkaa palaa punaisena. 

Kun pariliitospainike vapautetaan toimintoindikaattorin palaessa punaisena, 
otetaan käyttöön asetustila Vaihda koodiavainta. 

Vaihda 
kanavaa

Vaihda koo-
diavainta

Tehdasase-
tus

0 s 5 s 10 s 15 s 20 s
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Paina pariliitospainiketta nopeasti kaksi kertaa, niin luot uuden 
sattumanvaraisen koodiavaimen. Samalla lähetetään pariliitostiedot 
(varmista, että muut yhdistettävät Digisystem-laitteet on asetettu 
vastaanottamaan pariliitostietoja). 

Kun toimintoindikaattori vilkkuu viisi kertaa punaisena, pariliitostiedot 
(kanava ja koodiavain) on lähetetty. 

Tehdasasetukset
Jos pariliitospainiketta pidetään painettuna 20 sekunnin ajan, toiminto-
indikaattori alkaa palaa vuorotellen punaisena ja vihreänä. Tällöin tila 
Tehdasasetukset on valittuna.

Voit palauttaa tehdasasetukset painamalla pariliitospainiketta nopeasti yhden 
kerran. Toimintoindikaattori vilkkuu kanavaa vastaavan määrän kertoja – 
katso kohtaa Radiokantama ja kanavat. 

Kanava ja koodiavain on nyt palautettu tehdasasetuksiin. 

Yhdistäminen

Microphone DM05 yhdistetään pariliitospainikkeella, katso kohtaa 
Pariliitos (pariliitospainikkeen avulla).

Yhdistäminen
Jotta vastaanotinta ja lähetintä voidaan käyttää yhdessä, ne täytyy yhdistää 
pariliitoksella. Toimitettaessa kaikki lähettimet ja vastaanottimet on yhdistetty 
tehtaalla, ja ne toimivat keskenään. 

HUOM! Salakuuntelun estämiseksi on luotava uusi koodiavain, joka on 
lähetettävä laitteiden välillä (pariliitos). 

Valinnainen Comfort Digisystem -yksikkö voi luoda uuden koodiavaimen ja 
lähettää pariliitostiedot. 

Näytöttömien laitteiden pariliitoksesta on lisätietoja kohdissa Pariliitos 
(pariliitospainikkeen avulla). 

Pariliitostiedot tai uuden koodin voi vastaanottaa usea aktiivinen laite.
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Pariliitos (pariliitospainikkeen avulla) 
(Pariliitospainike on ainoa tapa yhdistää näytöttömiä laitteita)
1. Kaksi lyhyttä painallusta käynnistävät toiminnon Lähetä info. 

(Pariliitostietojen lähetyksen yhteydessä indikaattori vilkkuu punaisena 
viisi kertaa)

2. Pitkä painallus käynnistää toiminnon Vastaanota info. 
(Pariliitostietojen vastaanoton yhteydessä indikaattori palaa vihreänä  
neljän sekunnin ajan)

Yhdistä-valikkotoimintoon pääsee myös suoraan pariliitospainikkeen avulla. 
Lyhyt painallus avaa valikon Yhdistä näytöllä varustetuissa 
laitteissa. 

Pariliitos (valikosta)
Jos sinulla on näytöllä varustettu vastaanotin (Receiver DH10), voi olla 
helpompaa lähettää pariliitostiedot ja uusi koodiavain vastaanottimesta 
DM05:een. 

1. Siirry DH10:n valikkoon valikkosäätimen avulla. 
2. Valitse Kommunikointi – Yhdistä
3. Valitse Uusi koodiavain. 
4. Näytössä näkyy Generoi uusi koodiavain Lähetä info?. 
5. Valitse Kyllä. (Nyt sekä kanava- että kooditiedot on lähetetty ja 
 äänensiirto on suojattu salakuuntelulta.) 
6. Jos haluat lisätä järjestelmään laitteita, joita ei aiemmin ole 
 yhdistetty pariliitoksella, valitse sen sijaan Lähetä info jostain 
 pariliitoksella yhdistetystä laitteesta.

Laitteet, joissa on sekä lähetin että vastaanotin
Comfort Digisystem -laitteissa, joissa on sisäänrakennettuna sekä lähetin 
että vastaanotin, lähetin ja vastaanotin voidaan yhdistää pariliitoksella 
erikseen. 

Yksikkö (lähetin/vastaanotin) valitaan, kun yhdistämisvalikko avataan. 

Laitteissa, joissa on sekä lähetin että vastaanotin, pariliitospainike ohjaa 
lähettimen pariliitostoimintoa. Näissä laitteissa lähetin ja vastaanotin 
yhdistetään siis erikseen. 



10 Microphone DM05

Lähettimen ja vastaanottimen koodiavain on aina sama, jos ne ovat samassa 
laitteessa. Yksinkertaisin tapa saada sama koodiavain koko järjestelmään 
käytettäessä sekä lähettimellä että vastaanottimella varustettuja laitteita on 
luoda uusi koodiavain yhdistelmälaitteesta ja jakaa se sekä lähettäviin että 
vastaanottaviin laitteisiin. 

Lisää toimintoja

Toimintoindikaattori (valodiodi)
Toimintoindikaattori näyttää laitteen tilan asetusten mukaisesti. 

Kun DM05 käynnistetään, toimintoindikaattori näyttää valitun kanavan (1–10) 
vilkkumalla vihreänä 1–10 kertaa. Jos jokin muu kanava on käytössä, 
toimintoindikaattori palaa vihreänä neljän sekunnin ajan, kun laite 
käynnistetään. 

Normaalissa käytössä indikaattori vilkkuu kerran joka toinen sekunti. 

Latauksen yhteydessä indikaattori palaa punaisena. 
Kun lataus on valmis, indikaattori palaa vihreänä. 

Akkutehon ollessa heikko indikaattori vilkkuu punaisena kerran joka toinen 
sekunti.

Kun laite on asetettu vastaanottamaan pariliitostietoja, indikaattori vilkkuu 
nopeasti vihreänä. 

Pariliitostietojen vastaanoton yhteydessä indikaattori palaa vihreänä neljän 
sekunnin ajan. 

Pariliitostietojen lähetyksen yhteydessä indikaattori vilkkuu punaisena viisi 
kertaa. 

Yhtäjaksoinen palaminen vihreänä ilmaisee kanavanvaihtoa.

Yhtäjaksoinen palaminen punaisena ilmaisee uuden koodiavaimen luontia.

Palaminen vuorotellen punaisena/vihreänä ilmaisee tehdasasetusten 
palautusta. 
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Radiokantama ja kanavat
Lähettimen ja vastaanottimen antennit ovat sisäänrakennettuja. Laitteiden 
välinen kantama on noin 30 metriä. Se voi kuitenkin vaihdella kulloisenkin 
ympäristön mukaan. Kaikkien radiojärjestelmien tapaan Comfort Digisystem 
käyttää tiedonsiirtoon tiettyjä kanavia. Jos käytät kahta lähetintä samalla tai 
läheisellä kanavalla, seurauksena voi olla häiriöitä. Myös muut elektroniset 
laitteet saattavat häiritä radiolähetyksiä. 

Useimmissa Euroopan maissa kanavat 1-3 (863,250-864,750 MHz) ovat 
vapaasti käytettävissä kuulolaitetuotteita varten. Varmista kuitenkin 
kotimaasi taajuuksia sääteleviltä viranomaisilta, mitkä kanavat ovat vapaita 
ja mitkä vaativat luvan.

Kunkin mallin taajuusalue

Tuotenro DG15101 (F2) 768-818 MHz
(pakettituote DG02401 F2)

Esiohjelmoidut kanavat
DG15101 1. A54 – 768,400 MHz*
 2. A46 – 771,600 MHz
 3. A35 – 776,000 MHz
 4. A25 – 780,000 MHz
 5. A15 – 784,000 MHz
 6. C25 – 790,400 MHz
 7. C12 – 795,600 MHz
 8. D45 – 802,000 MHz
 9. D34 – 806,400 MHz
 10. D15 – 814,000 MHz

* Tehtaalla asetettu kanava.
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Tuotenro DG15001 (F1) 818-872 MHz
(pakettituote DG02001 F1)

Esiohjelmoidut kanavat
DG15001 1. 1 - 863,250 MHz
 2. 2 - 864,000 MHz*
 3. 3 - 864,750 MHz
 4. E85 - 820,000 MHz
 5. E71 - 825,600 MHz
 6. E42 - 837,200 MHz
 7. E19 - 846,400 MHz
 8. E4 - 852,400 MHz
 9. B15 - 857,200 MHz
 10. B4 - 861,600 MHz

* Tehtaalla asetettu kanava.

Näiden valittavien kanavien lisäksi voidaan asettaa kunkin DM05-mallin taa-
juusalueella olevia kanavia käyttämällä pariliitosta muihin Digisystem-laittei-
siin. 

Mukana toimitettavat varusteet 

Turvakaulanauha

Latauslaite

Muut alkuperäisvarusteet 

Latauslaite autoon
Tämä latauslaite on tarkoitettu autoihin, joissa on maadoitettu 12 voltin (–) 
sähköjärjestelmä. Latauslaite on suojattu oikosuluilta, ja siinä on 
automaattinen ylikuormitussuoja. Irrota latauslaite liitännästä käytön jälkeen.

Latausteline

Tietoja muista lisälaitteista on sivustollamme osoitteessa  
www.comfortaudio.com
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Vianmääritys  

Lähetin ja vastaanotin eivät käynnisty
Lataa lähetin ja vastaanotin. Muista käynnistää laite painamalla 
virtapainiketta kahden sekunnin ajan. Varmista, että latauslaite on 
kytkettynä pistorasiaan.  

Puhe epäselvää
Lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys on ehkä liian pitkä. Kantama 
on noin 30 metriä. Myös etäisyys mikrofonin ja puhujan välillä voi olla liian 
pitkä. Siirrä mikrofoni lähemmäs puhujaa. Kokeile vaihtaa kanavaa/
ympäristöä.  

Huono kantama ja häiriöitä
Kantama voi olla lyhyempi ympäristöissä, jotka sisältävät esim. betonia, 
rautaa ja peltiä. Lisäksi lähistöllä voi olla häiritseviä laitteita. Vaihda kanavaa.

Ei ääntä
Varmista, että lähetin ja vastaanotin on asetettu samalle kanavalle. 

Voimakasta kohinaa (ei äänensiirtoa)
Varmista, että kaikki laitteet on yhdistetty samalla koodiavaimella.
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!

Huolto ja takuu 

Comfort Audio AB myöntää tuotteille rajoitetun kahden vuoden takuun toimi-
tuspäivämäärästä alkaen. Se kattaa kaikki valmistus- ja materiaaliviat.
Lisävarusteiden takuu on 90 päivää toimituspäivästä. Paikallisia sopimuksia 
tai määräyksiä voi esiintyä. Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat huolimatto-
masta käsittelystä tai laitteen tai tarvikkeiden peukaloinnista.

Comfort Digisystem -järjestelmissä käytettäviä akkuja kannattaa ladata usein 
ja vähän aikaa. Ne on suunniteltu niin, että ne saavuttavat 90 % varaustasosta 
latausajan ensimmäisen puolikkaan aikana. Akkujen suorituskyky säilyy 
parhaiten, jos niitä ei syväladata säilytyksen aikana. On normaalia, että akun 
suorituskyky alenee ajan mittaan. Ota yhteys ostopaikkaan, kun on aika vaih-
taa akku.

Voit aina ottaa yhteyden Comfort Audioon, jos sinulla on kysyttävää.

Tekniset tiedot

Lähettimen tyyppi: SST – SecureStream Technology
Kantama: Noin 30 m
Koko: 58 × 27 × 14 mm pidike mukaan lukien
Paino:  16 g
Taajuusalue:  DG15101 (F2) 768 - 818 MHz
 (pakettituote DG02401 F2)
 DG15001 (F1) 818 - 872 MHz
 (pakettituote DG02001 F1)
Antenni:  Sisäänrakennettu
Käyttöaika: Jopa 6 tuntia
Akku: Ladattava Li-polymeeri
Latausaika: Noin 2 tuntia
Mikrofoni:  Sisäänrakennettu pallomikrofoni
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Tärkeitä turvallisuusohjeita –
lue nämä ennen tuotteen käyttöä

1)  Lue nämä ohjeet.

2) Säilytä nämä ohjeet.

3) Noudata kaikkia varoituksia.

4)  Noudata kaikkia ohjeita.

5)  Älä käytä tuotetta veden lähellä.

6)  Käytä puhdistukseen ainoastaan kuivaa liinaa.

7) Älä käytä tuotetta lämpöpatterien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien 
laitteiden (mukaan lukien vahvistimet) lähellä.

8) Älä sotke polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen suojaustoimintoa. Po-
larisoidussa pistokkeessa on kaksi piikkiä ja kolmas maadoitettu kärki. 
Leveä piikki eli kolmas kärki on suojausta varten. Jos mukana toimitettu 
pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys sähköasentajaan vanhan pistora-
sian vaihtamiseksi. (Koskee ainoastaan polarisoidulla pistokkeella varus-
tettuja verkkolaitteita)

9) Suojaa virtajohto astumiselta ja puristumiselta erityisesti pistokkeen 
kohdalta, säilytystilassa sekä kohdassa, jossa johto tulee ulos tuotteesta.

10)  Käytä ainoastaan alkuperäisiä Comfort Audio AB:n tarvikkeita.

11) Irrota pistoke pistorasiasta ukkosen ajaksi tai kun tuotetta ei käytetä pit-
kään aikaan.

12) Huolto on sallittua ainoastaan Comfort Audio AB:n hyväksymässä huol-
toliikkeessä. Tuote on huollettava, jos se on vahingoittunut jollain tavalla, 
esim. jos sähköpistoke tai sähköjohto on mennyt rikki, tuotteen päälle 
on roiskunut nestettä tai jotain on kaatunut tuotteen päälle, jos tuote on 
altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai jos tuote on 
pudonnut. 

13)  Aloita kuuntelu alhaisella äänenvoimakkuudella. 
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14) Liian korkea äänenvoimakkuus saattaa vahingoittaa kuuloa vakavasti.

15) Tuotetta ei saa purkaa.

16) Jos tuote avautuu vaurion takia, se on huollettava Comfort Audio AB:n 
hyväksymässä huoltoliikkeessä.

17)  Älä koskaan käytä lähetintä tai vastaanotinta, joka on asetettu  
 ei-sallitulle taajuudelle. Varmista asia käyttömaan taajuuksia sääteleviltä 
viranomaisilta.

18)  Tuote sisältää herkkiä elektronisia laitteita, ja sitä on käsiteltävä varoen.

19) Älä koskaan lataa tuotetta suljetussa tilassa, jossa ei ole ilmanvaihtoa, 
kuten laukuissa, salkuissa tai muissa suljetuissa säilytystiloissa. 

20) Käytä ainoastaan Comfort Audio AB:n akkua ja latauslaitetta.

21) Akku ei ole käyttäjän itsensä vaihdettavissa. Ota yhteys ostopaikkaan.

22) VAROITUS! Jos akkua ei vaihdeta oikein, on olemassa räjähdysvaara.

23) Tuotetta tai akkuja ei saa altistaa äärimmäiselle kuumuudelle, kuten  
auringonpaisteelle, tulelle jne.

24) Tuote sisältää radiolähettimen. Älä käytä tuotetta paikassa missä  
elektronisten laitteiden käyttö on kielletty, esim. lentokoneessa.

25)  Jotta akku ei vahingoittuisi, älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa akku tyhjänä.

26)  Irrota latauslaite tuotteesta, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
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Valmistaja:

Comfort Audio AB 
Box 154, SE-301 05 Halmstad, Ruotsi  

Puh. +46 35 260 16 00   Faksi +46 35 260 16 50
info@comfortaudio.com   www.comfortaudio.com M
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