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Comfort Digisystem-מבוא ל

 .Comfort Digisystem-תודה שבחרת ב
מוצרים אלה קלים לשימוש, בין אם אתה משתמש במכשיר שמיעה ובין אם לאו. 

לפני השימוש במוצר, קרא בקפידה מדריך זה.

עם השימוש במשדר Microphone DM10, האות מועבר באופן דיגיטלי, והתוצאה היא קול 
ברור באיכות מצוינת. 

מערכות Comfort Digisystem מצוידות בטכנולוגיית SST(  SecureStream( - סוג של 
טכנולוגיה דיגיטלית המאפשרת לאבטח שידורי רדיו כנגד ציתות בזמן אמת. 
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 Microphone DM10 הפונקציות של

לחצן פונקציות

לחצן התאמה

כניסה למקור קול חיצוני

בקרת תפריט

חיווי פונקציות

הפעלה / כיבוי

שקע טעינה

 Microphone DM10 תצוגת

תפסים

מיקרופון
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צעדים ראשונים

טעינה
Microphone DM10 ניתן לטעינה. טען את DM10 לפחות שעתיים לפני השימוש הראשון 

במכשיר. טעינה מלאה של סוללה ריקה נמשכת כשעתיים. 

במהלך טעינה, נורית חיווי הפונקציות דולקת באדום ומוצג סימן של ברק על סמל הסוללה 
בתצוגה. לאחר שסמל הסוללה מתמלא בעמודות ירוקות ונורית חיווי הפונקציות דולקת 

בירוק, היחידה טעונה לחלוטין ועוברת לטעינת השלמה אוטומטית. 

אין להחליף את הסוללה לבד. יש ליצור קשר עם נקודת הרכישה.

 Microphone DM10-חיבור מטען ל

שים לב: 
 השתמש רק במטען שסופק על ידי 

.Comfort Audio AB
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שימוש ראשון

הפעל את המשדר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך כשתי שניות.

חבר מיקרופון עם תפס או מיקרופון אחר כלשהו כרצונך.

Microphone DM10 הוא מיקרופון לטווח קצר. פעולתו המיטבית היא במרחק של עד כ- 30 ס"מ.

מיקרופון עם תפס מתחבר לבגדיך בעזרת התפס.

ניתן לחבר את ה-DM10 באמצעות התפס שלו, או לתלות אותו סביב הצוואר בעזרת מתלה 
הצוואר המצורף )2 אורכים אפשריים(.

פונקציות אחרות מוסברות בהמשך מדריך זה.

אזהרה! 
 אין להשתמש במתלה לצוואר אם קיימת סכנה להיתפסות, 

למשל במכונה או על חפצים אחרים.
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תפריט

בקרת תפריט
ניתן לבחור שלוש אפשרויות:

כדי לגשת לתפריט, לחץ על בקרת התפריט:

Back
Communication

Channel  
Pair  
Function

Silence button  
Mic. On/Off  
Push to talk  
Push/Cont.  

FCR  
FCR indicator  

Sound  
Settings

PIN-code  
Charge  

Language  
Name  
Inputs  

Func. indicator  
Factory Reset  

Key lock
About

גלילה למעלה

לחיצה/בחירה

גלילה למטה
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Back )מתייחס הן לתפריט הראשי והן לתפריטי המשנה(
כאן תוכל לבחור לחזור אל התפריט ואל התצוגה הראשית.

Communication
Channel 

כדי להשתמש במקלט ובמשדר יחד, עליהם להיות מוגדרים לאותו ערוץ. המשדר והמקלט 
מוגדרים לערוץ ברירת המחדל על ידי היצרן.

הדבר אינו חל על יחידות המכילות גם משדר וגם מקלט. במקרה זה המשדר/מקלט מכוונים 
כפי שמתואר בפרק טווח שידור וערוצים. 

החלפת ערוץ:
בחר Channel בתפריט.   .1

בחר משדר או מקלט )חל רק על יחידות המכילות הן משדר והן מקלט(.   .2
בחר ערוץ חדש באמצעות בקרת התפריט.  .3

פרטי הערוץ נשלחים גם בעת התאמה בין יחידות. 

FFC )בדיקת תדר פנוי( - ירוק מציין את התדרים המתאימים עבור הסביבה המסוימת. 
שים לב! כבה משדרים אחרים של Digisystem לקבלת תוצאות תקינות.

Pair
כדי להשתמש יחד במקלט ובמשדר, יש לבצע ביניהם התאמה. כל המשדרים והמקלטים 

מותאמים כברירת מחדל במפעל ויפעלו יחד. 
שים לב! כדי למנוע ציתות, יש להפיק קוד חדש ולשדר אותו בין היחידות באמצעות תהליך 

של התאמה. 

 Comfort שידור/קליטה של נתוני ההתאמה בשילוב עם קוד חדש ניתן לבצע מכל יחידת
Digisystem שיש לה תצוגה. 

כדי לבצע התאמה של יחידות ללא תצוגה, ראה סעיף התאמה )באמצעות לחצן ההתאמה( 
לקבלת מידע נוסף. נתוני התאמה או קוד חדש יכולים להתקבל על ידי מספר יחידות פעילות.

התאמה )באמצעות תפריט(
Pair - Communication בחר  .1

2.  בחר Receive info ביחידה אחת. ההודעה Ready to receive pairing info תוצג 
בתצוגה. 
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 .Yes ביחידה האחרת; בחר New code בחר  .3
4.  ההודעה Generate new code and send info? מוצגת בתצוגה. בחר Yes )כעת 

נשלחו הן פרטי הערוץ והן הקוד, והעברת קול תהיה מעתה מאובטחת נגד ציתות(. 
5.  כדי להתאים יחידה אחרת עם המערכת המקודדת, בחר Send info באחת מהיחידות 

המתואמות.

התאמה )באמצעות לחצן ההתאמה(  
)הדרך היחידה לביצוע התאמה של יחידות ללא תצוגה, באמצעות לחצן ההתאמה(

תוכל להפעיל את הפונקציה Pairing באמצעות לחצן ההתאמה. 
 .Pairing לחיצה קצרה אחת על הלחצן פותחת את התפריט  .1

 .Send info שתי לחיצות קצרות מפעילות את הפונקציה  .2
.Receive info לחיצה ארוכה אחת מפעילה את הפונקציה  .3

יחידות המכילות הן משדרים והן מקלטים מובנים
ביחידות Comfort Digisystem המכילות הן משדרים והן מקלטים מובנים ניתן לבצע את 

ההתאמה בנפרד. 

בעת פתיחת תפריט ההתאמה, בחר את היחידה הרצויה )משדר/מקלט(. ביחידות המכילות 
הן משדרים והן מקלטים, לחצן ההתאמה שולט במשדר. 

ההתאמה ביחידות אלה מתבצעת בנפרד עבור המשדר ועבור המקלט. הקוד יהיה תמיד 
זהה עבור המשדר והמקלט כאשר אלה מובנים באותה יחידה. 

הדרך הקלה ביותר לקבל את אותו קוד במערכת Digisystem כולה היא ליצור קוד חדש 
מהיחידה המשולבת; כך המקלט המובנה יקבל את אותו קוד כמו יתר המערכת. 

Function
כאן תוכל לכוונן את לחצן הפונקציה. אם לא נבחרה אפשרות, המיקרופון שולח ברצף את 

אותות הקול שהוא קולט.

ניתן לבחור הגדרות אחרות, ראה להלן. ההגדרה שנבחרה מוצגת בתצוגה. למידע נוסף 
אודות נורית חיווי הפונקציות, ראה פונקציות נוספות.

Silence button
בהגדרה זו תוכל לכבות את המיקרופון כך שלא יישלח קול כלשהו בעת לחיצה על לחצן 

הפונקציה.
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Mic. On/Off
בעת שימוש בפונקציה Mic. On/Off, ניתן להפעיל / לכבות את המיקרופון הפנימי והמשדר 

על ידי לחיצה על לחצן הפונקציה.

Push to talk
DM10 שולח רק בעת לחיצה על לחצן הפונקציה.

Push/Cont
בהגדרה זו ה-DM10 פועל כפי שמתואר תחת Push to talk, אך על ידי לחיצה על בקרת 

התפריט כלפי מטה )גלילה למטה( המיקרופון עובר לשידור רציף של הקולות שהוא קולט.

פונקציה זו עשויה להיות שימושית כאשר לא ניתן ללחוץ על לחצן הפונקציה, למשל במהלך 
הרצאות או מצגות וכד'.

FCR )בקשת ערוץ פנוי(
פונקציה זו מונעת מ-DM10 לשדר בתדרים התפוסים כבר על ידי משדרים אחרים, למשל 

.Push to talk מוגדרות למצב DM10 כאשר מספר יחידות

אם לא ניתן לשדר, המצב מוצג בתצוגה יחד עם חיווי הפונקציה. אם לחצן הפונקציה לחוץ 
ולא ניתן לשדר, לחץ שוב על לחצן הפונקציה ונסה שוב לשדר )לא מספיק להשאיר את 

הלחצן לחוץ(.

FCR Indicator
אם חיווי FCR מופעל, חיווי הפונקציות דולק באדום אם הערוץ תפוס - גם אם לא לוחצים על 

לחצן הפונקציה.

Sound
כאן תבצע כינונים לקלט ולעוצמה של הצליל.

- ‘מיקרופון חיצוני’ )עבור מיקרופון חיצוני, למשל מיקרופון לדש הבגד(.

- ‘קו נכנס מופעל’ אם לדוגמה מחובר כבל טלוויזיה או מחשב אל DM10. כאשר מותקן שקע 
עבור ‘קו נכנס’ ומחובר כבל לשקע, ה-DM10 יעבור באופן אוטומטי לשידור רציף אפילו אם 

לחצן הפונקציה מכוון על ‘לחץ כדי לדבר’ או על ‘מיקרופון מופעל/כבוי’.

- ‘מיקרופון פנימי’ מאפשר לך להגדיר את הרגישות של המיקרופון הפנימי בשלושה שלבים. 
אם נעשה שימוש ברמקול יחד עם DM10, ייתכן וכדאי להשתמש ברגישות נמוכה יותר כדי 

למנוע משוב אקוסטי או הפרעה אחרת.

 Micro Receiver-מאפשרת כוונון עדין של עוצמת הצליל ב DT20 עוצמת הצליל של -
 Micro 2. יש להעביר אתdB אם נעשה בו שימוש. הכוונון מתבצע בצעדים של ,DT20

Receiver DT20 למצב התאמה לפני ביצוע כוונון לעוצמת הצליל.
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Settings
PIN code

כאן תוכל להפעיל ולכבות את פונקצית קוד PIN )נעילת פונקציות נבחרות(. 
תחת פריט התפריט Change PIN תוכל ליצור קוד PIN שלך.

תחת פריט התפריט Lock Select, תוכל לבחור סוגים שונים של נעילות תפריטים:
-   Mode: נועל את כל הפונקציות בתפריט Function button )ניתן לשילוב עם פריט 

)Pairing התפריט
Pair: נועל את כל פונקציות ההתאמה ביחידה, כמו גם את לחצן ההתאמה  -

קוד מפתח חדש: נועל את אפשרות התפריט ‘קוד מפתח חדש’  -
All menus: נועל את כל התפריטים  -

 -  Hide PIN entry: כאשר מופעל PIN-code, ניתן לבטל את נעילת התפריט רק תוך 
3 שניות מרגע הפעלת היחידה, בלחיצה על בקרת התפריט.

PIN-code דרוש כדי שניתן יהיה לבטל את הנעילה של פונקציות נבחרות לאחר הפעלת 
 .PIN-code

אם שכחת את ה-PIN-code שלך, צור קשר עם נקודת הרכישה כדי לבטל את נעילת 
היחידה. 

Charge
כאן תוכל להפעיל את הפונקציה Auto Power Off כדי לכבות את היחידה אוטומטית 

במהלך טעינה. אם מופעל Auto restart, היחידה תתחיל לפעול אוטומטית עם ניתוק או 
כיבוי המטען.

Language
כאן ניתן לבחור שפה עבור התפריטים.

Name
 x-כדי לשמור ו  כאן נבחר הטקסט להצגה. בחר סמלים באמצעות בקרת התפריט. בחר

כדי לסגור בלי לשמור. כדי להזיז את הסמן במהלךעריכה, השתמש בסמלים > ו- <. 

Func. indicator
כאן ניתן להפעיל או להשבית את חיווי הפונקציות. 

פונקציה זו אינה משפיעה על הטעינה ועל סטטוס ההתאמה.
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Factory reset
מאפס את היחידה להגדרות היצרן. מוחק גם את כל פרטי ההתאמה. כדי למנוע ציתות יש 

להפיק קוד חדש. 

Key lock
כאן ניתן להפעיל את נעילת המקשים וכך לנעול את כל הלחצנים. לאחר הפעלת נעילת 
מהקשים, מוצגת בתצוגה השאלה ?Unlock keys. בחר Yes כדי לבטל את הנעילה. 

About
כאן תמצא מידע על התוכנה.

פונקציות נוספות

Function indicator )LED(
נורית חיווי הפונקציות מציגה את מצב היחידה בהתאם להגדרה.

בפעילות רגילה נורית החיווי מהבהבת כל שלוש שניות. 

במהלך הטעינה, נורית החיווי דולקת בצבע אדום. בסיום הטעינה, הנורית דולקת בצבע 
ירוק. נורית החיווי נשארת אדומה גם כאשר הסוללה טעונה במלואה, אם היחידה פועלת 

במהלך הטעינה.

כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, נורית החיווי מהבהבת לאט באדום )בדוק את מצב 
הסוללה בתצוגה(.

לאחר שהיחידה הוגדרה לקבל פרטי התאמה, הנורית מהבהבת מהר בצבע ירוק. 

בעת קבלת פרטי התאמה, הנורית דולקת בצבע ירוק למשך שלוש שניות. 

בעת שליחת פרטי התאמה, הנורית מהבהבת באדום חמש פעמים. 

בעת שימוש בפונקציה Push to talk, נורית החיווי דולקת בירוק כאשר ניתן לשדר 
והמיקרופון הופעל. אם לא ניתן לשדר בגלל שהערוץ תפוס )לאופן השימוש ב-FCR, ראה 

סעיף Function(, נורית החיווי דולקת באדום.



13 Microphone DM10

אם FCR indicator מופעל, נורית חיווי הפונקציה דולקת באדום כאשר הערוץ תפוס.

בעת שימוש בפונקציה silence button, נורית החיווי דולקת באדום.

תפסים צבעוניים
ניתן להזמין מספר תפסים בצבעים שונים להחלפת הכיסוי השחור. הדבר עשוי להיות 

שימושי בעת הפעלת מספר מיקרופונים בו-זמנית.

טווח קליטה וערוצים

למשדר ולמקלט יש אנטנות מובנות. טווח הקליטה בין היחידות הוא כ- 30 מטרים. נתון זה 
עשוי להשתנות בהתאם לסביבה המסוימת בה אתה נמצא. כמו כל מערכות האלחוט, 

התקשורת של Comfort Digisystem מתבצעת בערוצים מסוימים. אם אתה משתמש בשני 
משדרים באותו ערוץ או בערוץ שכן, עלולות להיות הפרעות. ציוד אלקטרוני אחר עשוי אף 

הוא להפריע לשידורים אלחוטיים. 

תחת מורחב קיימים ערוצים בתחומי D-C בהם ניתן להשתמש:

 794 - 800 MHz  C
 800 - 806 MHz  D
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אביזרים מצורפים 

תיק נשיאה
מיקרופון עם תפס

כבל מפוצל
כבל שמע

מדבקות צבעוניות
ספק כוח

אביזרים מקוריים נוספים 

מטען לרכב
המטען לרכב מיועד לרכבים עם מערכת חשמלית מוארקת של 12 וולט )-(. המטען מוגן 

אוטומטית מפני קצרים ומפני עומס יתר. 
נתק את המטען מהשקע בתום השימוש.

מיקרופון לראש
מיקרופון הניתן לחיבור סביב הראש.

מיקרופון לאוזן
מיקרופון הניתן לחיבור סביב האוזן.

מעמד טעינה
מעמד הטעינה מחובר למטען המצורף. 

ניתן לחבר מספר מעמדי טעינה ולהשתמש בהם עם מטען יחיד. אם אתה משתמש ביותר 
משני מעמדי טעינה, נדרש מטען גדול יותר.

מעמד שולחני
.Microphone DM10 מעמד שולחני עבור

 למידע על אביזרים אחרים, בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת, 
www.comfortaudio.com
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 פתרון בעיות 

המשדר והמקלט אינם פועלים
טען את המשדר ואת המקלט. זכור ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך 2 שניות כדי 

 להפעיל את היחידה. בדוק שהמטען מחובר לשקע המתאים. 

דיבור לא ברור
ייתכן שהמרחק בין המשדר למקלט גדול מדי. הטווח הוא כ- 30 מטרים. המרחק בין 

המיקרופון לבין האדם המדבר עשוי אף הוא להיות גדול מדי. קרב את המיקרופון לדובר. 
 נסה להחליף ערוץ/סביבה. 

טווח קצר והפרעות
בסביבות מסוימות כמו למשל באזורים עם מבני בטון, פלדה או לוחות מתכת, הטווח עשוי 

להיות קצר יותר. ייתכן שציוד בקרבת מקום גורם להפרעות. החלף ערוץ.

אין קול
בדוק שהמשדר והמקלט מוגדרים לאותו ערוץ. 

רעשי רקע חזקים )אין העברת קול(
בדוק התאמה בין היחידות. 

היחידה אינה פועלת במהלך טעינה
נתק את המטען. בחר Settings - Charge - Auto power off בתפריט.
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 שירות ואחריות

Comfort Audio AB מעניקה אחריות מקיפה למשך שנתיים ממועד האספקה. אחריות זו 
מכסה את כל הפגמים בייצור ובחומרים. 

עבור אביזרים וסוללות, משך האחריות הוא שנה אחת ממועד האספקה. ייתכן שקיימים 
הסכמים או תקנות מקומיים. פגמים הנובעים מטיפול חסר אחריות או מהתערבות פנימית 

במוצר או באביזרים שלו אינם מכוסים במסגרת האחריות.

מומלץ לטעון את הסוללות הכלולות עם Comfort Digisystem לפרקי זמן קצרים ולעתים 
קרובות. הן מיועדות להגיע ל- 90% קיבולת באמצע הטעינה. כדי לשמור על ביצועי סוללה 

מיטביים, יש למנוע פריקה מלאה של הסוללות בעת אחסון. ירידה הדרגתית של קיבולת 
הסוללה היא תופעה רגילה. אורך חיי הסוללה תלוי באופן השימוש במוצר. צור קשר עם 

נקודת המכירה כאשר נדרש להחליף את הסוללה.

צוות Comfort Audio זמין תמיד וישמח לענות על שאלות. 

נתונים טכניים

SecureStream טכנולוגיית - SST סוג משדר: 
כ- 30 מ' טווח: 

ממדים:  x 39  x 84  14 מ"מ
45 גרם משקל:  

 794 - 806 MHz תחום תדרים: 
מובנית אנטנה:  

עד עשר שעות זמן פעולה: 
ליתיום-פולימר ניתנת לטעינה סוללה: 

כשעתיים זמן טעינה: 
מובנית מיקרופון: 

Mic/Line in כניסה חיצונית:  

!



17 Microphone DM10

הוראות בטיחות חשובות -
קרא הוראות אלו לפני השימוש במוצר

1( קרא הוראות אלו.

שמור הוראות אלו.  )2

הישמע לכל האזהרות.  )3

עקוב אחר ההוראות.  )4

אל תשתמש במכשיר זה בקרבת מים.   )5

נקה באמצעות מטלית יבשה בלבד.  )6

7(  אין להשתמש בקרבת מקורות חום כגון רדיאטורים או תנורים, או מכשירים אחרים 
כלשהם )כולל מגברים( הפולטים חום.

 8(  אין לפגוע בפעולת הבטיחות של תקע מקוטב או מוארק. 
 לתקע מקוטב יש שני פינים שטוחים כאשר אחד רחב יותר מהשני. 

לתקע מוארק יש שני פינים ועוד פין שלישי להארקה. הפין הרחב או הפין השלישי 
מסופקים למען הבטיחות שלך. אם התקע המסופק אינו מתאים לשקע שברשותך, צור 

קשר עם חשמלאי מוסמך להחלפת השקע המיושן )רק בעת שימוש בתקע מקוטב(.

9(  הגן על כבל המתח מפני דריכה או צביטה במיוחד בקרבת החיבור לשקע ובנקודת 
יציאת הכבל מהמכשיר.

.Comfort Audio AB השתמש רק באביזרים/עזרים המאושרים על ידי  )10

נתק את המכשיר במהלך סופות ברקים או כאשר הוא אינו בשימוש לפרקי זמן ארוכים.  )11

12(  הפנה את כל בקשות השירות לאנשי שירות מוסמכים. שירות נדרש כאשר המכשיר 
ניזוק בדרך כלשהי כמו למשל נזק לכבל אספקת המתח, נזילה של נוזלים על המכשיר 
או נפילת חפצים לתוכו, המכשיר נחשף לגשם או ללחות או שהוא נפל או שאינו פועל 

באופן תקין.
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התחל להאזין בעוצמת קול נמוכה.  )13

עוצמת קול גבוהה מדי עלולה לגרום נזק חמור לשמיעה.  )14

אל תפרק את המוצר.  )15

16(  היה והמוצר נפתח כתוצאה מנזק, יש להפנות את הטיפול במוצר לאנשי שירות 
מוסמכים בלבד.

 17(  אין להשתמש במשדר או במקלט בתדר שאינו מאושר. 
בדוק עם הרשויות במדינה שבה בכוונתך להשתמש בציוד.  

המוצר מכיל ציוד אלקטרוני רגיש ויש לטפל בו בזהירות.  )18

19(  אין לטעון את המוצר במקומות סגורים שאינם מאווררים כגון תיקים, מזוודות או 
קופסאות אחסון אחרות.

.Comfort Audio AB השתמש רק בסוללות ובספקי כוח המאושרים על ידי  )20

אין להחליף את הסוללה לבד. יש ליצור קשר עם נקודת הרכישה.  )21

זהירות! סכנת פיצוץ כתוצאה מהחלפה לא תקינה של הסוללה.  )22

אין לחשוף את המוצר למקורות חום חזקים כגון קרינת שמש, אש או מקורות דומים.  )23

24(  המוצרים כוללים משדרי רדיו. אין להשתמש במוצרים במקומות בהם אסור להשתמש 
בציוד אלקטרוני, כמו למשל בטיסות.

25(  אין להשתמש במתלה לצוואר אם קיימת סכנה להיתפסות, למשל במכונה או על חפצים 
אחרים.

26(  אין להשאיר את המוצר לפרקי זמן ארוכים כאשר הסוללה אינה טעונה. הדבר עלול 
לגרום נזק לסוללה.

27(  אין להשאיר את המוצר מחובר למטען אם לא נעשה בו שימוש במשך פרק זמן ארוך.

כפוף לשינויים
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מיוצר על ידי:

 Comfort Audio AB
 Box154, SE-301 05 Halmstad, Sweden 

טל. 00 16 260 35 46+    פקס 50 16 260 35 46+
www.comfortaudio.com   info@comfortaudio.comM
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