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Wprowadzenie do Comfort Digisystem

Dziękujemy za wybranie Comfort Digisystem. 
Nasze produkty są proste w użyciu niezależnie od tego, czy korzystacie 
Państwo z aparatu słuchowego, czy też nie.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu prosimy uważnie przeczytać 
poniższą Instrukcję Obsługi.

Podczas używania Microphone DM30, sygnał przesyłany jest cyfrowo, co  
zapewnia doskonałej jakości, czysty dźwięk.

Comfort Digisystem wyposażony został w SecureStream Technology - cyfrową 
technologię zapewniającą bezpieczny, kodowany  przekaz radiowy w czasie 
rzeczywistym.

Przedstawiamy Microphone DM30

Microphone DM30 zawiera jednocześnie nadajnik i odbiornik, został zapro-
jektowany specjalnie do użytku w szkołach.

W zależności od konfiguracji, DM30 może być wykorzystywany jako mikro-
fon nauczyciela lub ucznia. Więcej informacji zawarte jest w dalszej części 
Instrukcji.

Microphone DM30 wyposażony jest w Automatyczną Kontrolę Wzmocnienia 
głosu (AGC=Automatic Gain Control), która zapewnia odpowiedni poziom 
dźwięku we wszystkich okolicznościach.
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Funkcje - Microphone DM30

Wskaźnik funkcji

Przycisk parowania

Wejście dla akcesoriów

Przełącznik menu 

On / Off

Przycisk funkcji

Klips

Gniazdo ładowania

Wyświetlacz

Mikrofon

Pętla DM30  
(akcesoria  
dodatkowe)

Kontrola głośności
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Zaczynamy

Ładowanie
Akumulator Microphone DM30 należy naładować. Przed pierwszym użyciem 
DM30 należy ładować go przez co najmniej 3 godziny. 
Całkowicie wyładowany akumulator zostanie ponownie w pełni naładowany po 
upływie 3 godzin. 

Podczas ładowania wskaźnik funkcji świeci się na czerwono, a na wyświetlaczu, 
na symbolu baterii wyświetlany jest znak ładowania. Gdy symbol baterii 
wypełniony zostanie w całości zielonymi paskami, a wskaźnik funkcji świeci się 
na zielono, urządzenie jest w pełni naładowane. Microphone DM30 można używać 
także podczas ładowania.

Nie wolno wymieniać akumulatora samodzielnie; należy skontaktować się z 
punktem sprzedaży.

Wskaźnik funkcji
Podłączenie ładowarki do 
Microphone DM30

UWAGA! 
Należy używać wyłącznie ładowarki  

dostarczanej przez Comfort Audio AB.
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Podłączanie pętli indukcyjnej do Microphone DM30

1. Włóż styki pętli indukcyjnej do 
 gniazd na szczycie urządzenia.

2. Styki muszą być włożone prosto, 
 do samego końca. Dociśnij wtyczki do 
 końca. Sprawdź, czy pętla indukcyjna 
 jest dobrze wpięta.

3. Teraz pętla indukcyjna jest poprawnie podłączona.
 Zakładając/zdejmując odbiornik podłączony do 
 pętli indukcyjnej należy uważać, by nie urwać wtyczek.

OSTRZEŻENIE! 
Nie należy używać pętli  podczas zabawy lub gdy  

istnieje ryzyko jej zaczepienia!
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Pierwsze użycie

Wyposażenie klasy szkolnej
Microphone DM30 może być używany zarówno przez nauczyciela, jak i  
uczniów.

DM30 jest mikrofonem krótkiego zasięgu. Działa najlepiej w odległości  
ok. 30 cm od ust lektora.
DM30 można przypiąć do ubrania używając klipsa lub nosić na szyi, używając 
dostarczanej   pętli (dostępne 2 długości).

Mikrofon nauczyciela
Microphone DM30 nauczyciela ustawiony jest w tryb Urządzenie Główne. 
W tym trybie DM30 odbiera dźwięk z mikrofonów uczniowskich; dźwięk 
ten jest miksowany z dźwiękiem odebranym przez wewnętrzny mikrofon i 
przesyłany do wszystkich uczniowskich DM30. Uczniowie słuchają sygnału za 
pośrednictwem pętli indukcyjnej (oraz swoich aparatów słuchowych w pozycji 
T) lub za pomocą słuchawek.
Jak ustawić urządzenie w tryb Urządzenia Głównego - patrz rozdział Menu.

Przycisk  funkcyjny Urządzenia Głównego można zaprogramować na  
5 sposobów (Tryby przycisku):
 
- Brak (mikrofon rejestruje i przesyła dźwięk w trybie ciągłym)

- Push-to-talk (Naciśnij-i-mów - głos nauczyciela jest rejestrowany tylko  
 wtedy, gdy przycisk jest naciśnięty; dźwięk z urządzeń uczniów jest  
 rejestrowany i przesyłany w trybie ciągłym).

- Mikrofon On/Off  (wewnętrzny mikrofon jest włączany lub wyłączany,  
 gdy przycisk jest naciśnięty; dźwięk z urządzeń uczniów jest rejestrow 
 any i przesyłany w trybie ciągłym).

- Przycisk wyciszający (w tym trybie można wyłączyć mikrofon tak, by po  
 naciśnięciu przycisku funkcyjnego nie był przesyłany żaden dźwięk.

- Odbiornik On/Off  (dźwięk przychodzący z mikrofonów studentów można  
 włączyć lub wyłączyć; wewnętrzny mikrofon jest stale aktywny).

DM30 można podłączyć do zewnętrznego mikrofonu (mikrofon przypinany lub 
na pałąku), słuchawek lub pętli indukcyjnej.

Wbudowany odbiornik można wyłączyć; w takiej sytuacji mikrofon DM30 
działa wyłącznie jako nadajnik.
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Mikrofon  ucznia
Urządzenia DM30  uczniów są ustawione w tryb Urządzenie towarzyszące.  
W tym trybie DM30 odbierają dźwięk z DM30 nauczyciela; w tym samym 
czasie mogą przesyłać dźwięk, poprzez DM30 nauczyciela, do wszystkich 
urządzeń w klasie.

Gdy aktywna jest funkcja FCR w urządzeniach uczniowskich, w danym 
momencie  nadawać może tylko jeden uczeń.

Uczniowie podłączają się do pętli indukcyjnej i ustawiają swoje aparaty 
słuchowe na pozycję cewki telefonicznej – T; alternatywnie, mogą korzystać ze 
słuchawek.

Jak ustawić urządzenie w tryb Urządzenia Towarzyszącego - patrz rozdział 
Menu.

Przycisk  funkcyjny Urządzenia Towarzyszącego można zaprogramować na  
3 sposoby (Tryby przycisku):

- Brak (mikrofon rejestruje i przesyła dźwięk w trybie ciągłym)

- Push-to-talk (Naciśnij-i-mów  głos ucznia jest rejestrowany tylko  
 wtedy, gdy przycisk jest naciśnięty; dźwięk jest przesyłany, za  
 pośrednictwem Urządzenia Głównego, do wszystkich Urządzeń  
 Towarzyszących)

- Mikrofon On/Off  (wewnętrzny mikrofon jest włączany lub wyłączany po  
 naciśnięciu przycisku).
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Kompletny system działa w następujący sposób

1. Nauczyciel  używa DM30 zaprogramowanego jako Urządzenie Główne.

2. Uczniowie mają swoje DM30, zaprogramowane jako Urządzenia  
 Towarzyszące.

3. Głos nauczyciela jest przesyłany z jego DM30 do wszystkich DM30  
 uczniów.

4. Gdy tylko uczeń włączy swój nadajnik, jego głos zostaje przesłany do DM30  
 nauczyciela; tam dźwięk zostaje zmiksowany z głosem nauczyciela i  
 przesłany do wszystkich uczniowskich DM30 w klasie.

5. Jeżeli wybrana zostanie funkcja FCR (Free Channel Request), nadajnik  
 ucznia będzie mógł być włączony tylko, gdy kanał jest wolny. W ten sposób,  
 nadajniki uczniowskie nie mogą wzajemnie się zakłócać.

Przy tym ustawieniu, wszyscy uczniowie w klasie bez problemu słyszą  
nauczyciela oraz wszystkich kolegów w klasie.

Więcej funkcji opisano w dalszej części niniejszej instrukcji.
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Menu

Przełącznik menu
Może wykonywać trzy różne funkcje:

By wejść do menu, naciśnij przełącznik menu:

Back
Communication
 Channel (Kanał)
 Pair (Parowanie)
Mode
 Master Unit (Urządzenie Główne)
 Companion unit (Urządzenie Towarzyszące)
Sound
 Loop(Pętla)
 Socket (Gniazdo)
 Internal Mic (Wbudowany mikrofon)
Settings
 PIN Code (Kod PIN)
 Charge (Ładowanie)
 Language (Język)
 Name (Nazwa)
 Func. Indicator (Wskaźnik funkcji)
 Factory Reset (Reset urządzenia)
 Time out TX
 LBT
Key Lock (Blokada przycisków)
About (Informacje o urządzeniu)

W menu
Na dalszych stronach 
znajdują się szczegółowe 
opisy funkcji i opisy w  
jaki sposób zmieniać  
poszczególne funkcje.

Do góry

Naciśnij/wybierz

Do dołu
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Back (odnosi się zarówno do głównego menu jak i podmenu)
Umożliwia powrotu do menu i do ekranu głównego.

Menu: Communication

Channel 
By móc używać odbiornika i nadajnika razem, muszą one być ustawione na 
ten sam kanał.

Microphone DM30 zawiera jednocześnie odbiornik i nadajnik; domyślnie jest 
zaprogramowany jeden kanał nadawczy i jeden kanał odbiorczy.

Aby uniknąć zakłóceń częstotliwości radiowe nadajnika oraz odbiornika nie 
mogą być do siebie zbytnio zbliżone.. Można skonfigurować urządzenie w taki 
sposób, że sygnał będzie nadawany na wyższej częstotliwości, a odbierany na 
niższej, lub odwrotnie.

Częstotliwości są pogrupowane następująco: 

Wysokie częstotliwościi (852 - 872 MHz) 
 - Kanał  1-3
 - Kanał  E1 – E5
 - Kanał  B1 – B23
 - Kanał  F1 – F15

Niskie częstotliwości (768 – 785 MHz)
 - Kanał  A13 - A55

Kanał Główny to kanał, w którym DM30 nadaje, gdy jest zaprogramow-
any jako Urządzenie Główne; jest to również kanał, na którym Urządzenie 
Towarzyszące odbiera sygnał.

Kanał Towarzyszący to kanał, na którym DM30 odbiera sygnał, gdy jest 
zaprogramowany jako Urządzenie Główne; jest to również kanał, na którym 
Urządzenie Towarzyszące działa jako nadajnik.

Kanał Główny ma priorytet; jeżeli dla Kanału Towarzyszącego wybrano 
niewłaściwą częstotliwość (zbyt blisko częstotliwości Kanału Głównego), 
wyświetlony zostanie komunikat o błędzie: Invalid channel combination. 
Kanał Towarzyszący zostanie wyłączony.

Częstotliwości (kanały), których nie można wybrać jako Kanał Główny w 
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połączeniu z zaprogramowanym Kanałem Towarzyszącym, są pokazane na 
pomarańczowo.

Jeżeli kanał oznaczony na pomarańczowo zostanie wybrany, Kanał 
Towarzyszący zostanie wyłączony.

Częstotliwości (kanały), których nie można wybrać jako Kanał Towarzyszący, 
są pokazane na czerwono. Nie ma możliwości wybrania tych częstotliwości.

Dlatego też zaleca się najpierw wybrać Kanał Główny:

1. W menu wybierz Communication - Channel - Master channel.
2. Wybierz kanał za pomocą przełącznika menu.
3. Wybierz Communication - Channel – Companion channel w menu.
4. Wybierz kanał za pomocą przełącznika menu.

Podczas parowania, przesyłane są zarówno informacje dotyczące Kanału 
Głównego, jak i Towarzyszącego.

Na wyświetlaczu wybrany Kanał Główny jest pokazany jako Mch: Wybrany 
Kanał Towarzyszący jest pokazany jako Cch:

Kanały 1, 2 i 3 są kanałami wolnymi w większości krajów europejskich i nie 
wymagają licencji - patrz również rozdział Zasięg radiowy i kanały.

FFC (Free Frequency Check) wskazuje na zielono częstotliwości, które są  
najbardziej odpowiednie w określonym środowisku.
UWAGA! By uzyskać prawidłowy rezultat, wyłącz inne nadajniki Digisystem.

Pairing 
By móc korzystać z odbiornika i nadajnika razem, muszą one być sparow-
ane. Wszystkie nadajniki i odbiorniki są domyślnie parowane w fabryce i będą 
działać razem.

UWAGA! W celu uniemożliwienia podsłuchu należy wygenerować i przesłać 
nowy kod podczas parowania urządzeń. 

Informacje parowania oraz nowy kod mogą zostać odebrane przez kilka akty-
wnych urządzeń w tym samym czasie.
Gdy 2 lub więcej urządzeń DM30 jest parowanych lub gdy DM30 są synchroni-
zowane za pomocą Sync DY10, w tym samym czasie przesyłane są informacje 
o Kanale Głównym i Towarzyszącym, jak również kod systemu.
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Parowanie (za pomocą menu)  
1. Wybierz Communication – Pair 
2. Wybierz Receive info na jednym urządzeniu; na wyświetlaczu pojawi się;  
 Ready to receive pairing information.
3. Wybierz New Code Key – Yes na drugim urządzeniu.
4. Na wyświetlaczu pojawi się: Generate New Code Key and send info?  
 Wybierz  Yes. 

Jeżeli proces parowania zakończy się powodzeniem: na wyświetlaczu 
urządzenia gotowego do odbioru informacji pojawi się OK.
Informacje dotyczące kanału i kodu zostały przesłane; transmisja pomiędzy 
urządzeniami jest teraz zabezpieczona przed podsłuchem.

Dodanie jednego lub więcej urządzeń do kodowanego systemu
1. Wybierz Communication -> Pair
2. Wybierz Receive info
3. Wejdź do menu już sparowanego urządzenia Digisystem 
4. Wybierz Communication -> Pair 
5. Wybierz Send info (na wyświetlaczu pojawi się Info sent! )

Jeżeli proces parowania zakończy się powodzeniem: na wyświetlaczu 
urządzenia gotowego do odbioru informacji pojawi się OK.

     Parowanie (za pomocą przycisku parowania
 Funkcje parowania można aktywować za pomocą przycisku parowania. 
 1. Naciśnij raz (krótko) przycisk parowania: Funkcja parowania zostanie  
  włączona
 2. Naciśnij raz (długo) przycisk parowania: Ready to receive pairing  
  information zostanie aktywowany tryb gotowości do odbioru
 3. Naciśnij dwa razy (krótko) przycisk parowania: Send Info – zostanie  
  aktywowana funkcja wysyłania informacji

Parowanie odbiornika z systemem DM30
Receiver DH10 Wybierz Receive info z menu (Communication - Pair) lub  
 naciśnij przycisk parowania jeden raz (długo)
Receiver DE10 Naciśnij przycisk parowania jeden raz (długo) i aktywuj  
 funkcję Receive info.

Aktywuj teraz funkcję Send info w DM30:
1. Wybierz Communication - Pair 
2. Wybierz Send info (Info sent! na wyświetlaczu pojawi się)
 Lub: Naciśnij dwa razy (krótko) przycisk parowania
3. Odbiornik może teraz odbierać dźwięk na Kanale Głównym.
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Parowanie Kanału Towarzyszącego
Jest to niezbędne, jeśli chcesz używać innego nadajnika Comfort Digisystem 
w ramach systemu DM30.

1. Wybierz Receive info w menu (Communication – Pair) lub naciśnij raz  
 (długo) przycisk parowania.
2. 2. Wejdź do menu i wybierz Communication – Pair – Pair Comp.Ch.  
 (Pair Companion channel) – Send info
3. Nadajnik jest teraz włączony do systemu DM30 i nadaje na Kanale  
 Towarzyszącym.

Menu: Mode

W tym miejscu można wybrać, czy urządzenie ma być używane jako Główne 
(Master Unit) czy jako Towarzyszące (Companion Unit): kliknij odpowiednio na 
Master Unit lub Companion Unit. Następnie można zaprogramować przycisk 
funkcyjny.

Jeżeli urządzenie jest zaprogramowane jako Główne, wyświetlacz pokazuje         
Jeżeli urządzenie jest zaprogramowane jako Towarzyszące, wyświetlacz  
pokazuje

Urządzenie Główne (Master Unit)
Wejdź do menu: Mode – Button mode i wybierz odpowiedni tryb działania 
przycisku:

None: Dźwięk i odbierany i wysyłany jest w sposób ciągły.

Push to talk: Głos nauczyciela jest rejestrowany tylko wtedy, gdy przycisk  
 jest naciśnięty. Głosy uczniów są odbierane i przesyłane w   
 sposób ciągły.

Mic. On/Off: Mikrofon jest włączany/wyłączany po naciśnięciu przycisku.

Silence: W tym trybie istnieje możliwość wyłączenia mikrofonu tak,  
 by po naciśnięciu przycisku funkcyjnego dźwięk nie był   
 przesyłany.

Receiv On/Off:  Wbudowany odbiornik (przychodzące głosy uczniów) zostaje  
 włączony/wyłączony po naciśnięciu przycisku funkcyjnego.
 
W Urządzeniu Głównym można zdecydować o całkowitym wyłączeniu  
odbiornika: Wejdź do menu Mode - Receiver on, i zaznacz lub odznacz.
.
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Urządzenie Towarzyszące (Companion Unit)
Wejdź do menu Mode – Button mode i wybierz odpowiedni tryb działania  
przycisku:

None: Dźwięk i odbierany i wysyłane w sposób ciągły.

Push to talk: Mikrofon jest włączany tylko wtedy, gdy przycisk jest wciśnięty.

Mic. On/Off: Mikrofon jest włączany/wyłączany po naciśnięciu przycisku.

FCR:  Free Channel Request
 Funkcja ta jest widoczna wyłącznie po wybraniu opcji Push-to-
 talk lub Mic On/Off.
 Funkcja ta uniemożliwia kilku urządzeniom DM30 nadawanie 
 w tym samym czasie na tym samym kanale, np. w przypadku 
 wybrania funkcji Push-to-talk..

W celu aktywacji funkcji wejdź do menu FCR indicator (Mode - Button mode, i 
zaznacz opcję FCR). Gdy kanał jest zajęty, wskaźnik funkcji świeci na  

czerwono, a wyświetlacz pokazuje   ; jeżeli kanał jest wolny, wskaźnik 
funkcji świeci na zielono.

W Urządzeniu Towarzyszącym można zdecydować nawet o całkowitym 
wyłączeniu nadajnika: Wejdź do menu Mode – Transmitter i zaznacz lub 
odznacz opcję off.

Menu: Sound
Wybór sposobu wykorzystania gniazda z boku urządzenia.

Loop
Należy aktywować, gdy z DM30 używana jest pętla indukcyjna. Po wybraniu tej 
funkcji przełącznik menu działa również jako kontrola głośności.

Dodatkowe ustawienia dźwiękowe znajdują się w menu Sound:

Max volume: Możliwość ustawienia maksymalnego poziomu głośności. 
Fix volume: Możliwość ustawienia stałego poziomu głośności.
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Socket
Phones:
Należy aktywować, gdy z DM30 używana jest słuchawki. Po wybraniu tej 
funkcji przełącznik menu działa również jako kontrola głośności.

Dodatkowe ustawienia dźwiękowe znajdują się w menu Sound:

Max volume: Możliwość ustawienia maksymalnego poziomu głośności. 
Fix volume: Możliwość ustawienia stałego poziomu głośności.

External mic (zewnętrzny mikrofon):
Opcja musi być aktywowana, gdy do DM30 podłączony zostanie zewnętrzny 
mikrofon (np. mikrofon na pałąku). Można nawet regulować wartość Mic gain 
(poziom głośności mikrofonu).

Line in:
Opcję tę należy aktywować w przypadku podłączenia do DM30 zewnętrznego 
źródła dźwięku, np. TV, DVD, komputera, itp. Można regulować wartość Line 
gain (poziom głośności źródła dźwięku).

Opcja Line-in jest włączona, gdy tylko przewód zostanie podłączony do DM30, 
urządzenie przełącza się automatycznie na transmisję ciągłą, nawet jeśli 
wcześniej wybrano tryb Push-to-talk lub Mic. On/Off W ten sposób można 
używać DM30 jako urządzenia towarzyszącego (np. przez drugiego nauczycie-
la) oraz jako łącze multimedialne, bez konieczności przełączania trybów.

Internal mic
Opcję ta jest wykorzystywana do dostrojenia parametrów wbudowanego 
mikrofonu.
Uwaga! Wewnętrzny mikrofon jest automatycznie wyłączany gdy zostanie 
podłączony mikrofon zewnętrzny.

Menu: Settings

PIN-code
Możliwość aktywacji/dezaktywacji funkcji kodu PIN; można wybrać, które z 
funkcji mają być zabezpieczone kodem PIN.

Change PIN: Tutaj można utworzyć własny kod PIN.
Lock select: Tutaj można wybrać elementy menu, które mają być  
   zablokowane kodem PIN; można łączyć różne elementy:
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- Mode: blokuje wszystkie funkcje przycisku funkcyjnego.
- Pair: blokuje wszystkie funkcje parowania w urządzeniu, wraz z  
 przyciskiem parowania
- Socket: blokuje wszystkie funkcje gniazda.
- All menus: blokuje wszystkie menu (za wyjątkiem przycisku parow-
ania)
- Hide PIN entry: odblokowanie menu jest możliwe wyłącznie w ciągu  
 3 sekund od uruchomienia urządzenia.

W przypadku zapomnienia kodu PIN należy skontaktować się z punktem  
zakupu w celu odblokowania urządzenia.

Charge
Tutaj można aktywować funkcję Auto Power Off, która automatycznie 
wyłącza urządzenie na czas ładowania. Jeśli jest aktywna opcja Auto 
restart, urządzenie włączy się automatycznie gdy ładowarka zostanie 
odłączona lub straci zasilanie.

Language
Tutaj można wybrać język menu.

Name
W tym miejscu można wybraż , czy na wyświetlaczu ma pojawiać się tekst 
(np. nazwisko ucznia). Symbole można wybierać przy pomocy sterownika 
menu. Wybierz  by zapisać lub x by wyjść bez zapisywania. Do przesu-
wania kursora podczas edycji użyj symboli > i <.

Func. Indicator (Wskaźnik funkcji)
Wybór, czy wskaźnik funkcji ma być aktywny czy też nie. Ma to wpływ na 
wszystkie funkcje za wyjątkiem ładowania i parowania.

Factory Reset
Resetuje urządzenie do ustawień fabrycznych. Usuwa również wszystkie 
informacje parujące. W celu uniemożliwienia podsłuchu wygenerowany 
musi zostać nowy kod.

Time out TX 
Aktywowanie tej funkcji spowoduje, że DM30 przerwie nadawanie, jeśli 
nie zarejestruje żadnego dźwięku przez 1 minutę. Jak tylko DM30 wykryje 
obecność dźwięków automatycznie wznowi transmisję.
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LBT (Listen before talk)
Gdy ta funkcja jest aktywna, przed rozpoczęciem przesyłania dźwięków DM30 
sprawdzi czy dany kanał jest wolny. Rozwiązanie to jest stosowane w celu 
uniknięcia zakłóceń z już istniejącymi sygnałami. Jeśli dany kanał jest zajęty 
na urządzeniu zostanie wyświetlony następujący tekst: “This channel is busy, 
select a new channel”.

Menu: Key Lock

Możliwość zablokowania wszystkich przycisków. Po aktywacji blokady na 
wyświetlaczu pojawi się pytanie “Unlock keys?” Wybierz “Yes” by odblokować 
klawisze.

Menu: About

Informacje o oprogramowaniu.
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Więcej funkcji

Wskaźnik funkcji (LED)
Wskaźnik funkcji sygnalizuje stan urządzenia w zależności od wybranego 
trybu.

Podczas normalnej pracy wskaźnik miga raz na trzy sekundy.

Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Po zakończeniu ładowania, 
wskaźnik świeci na zielono. Wskaźnik funkcji pozostanie czerwony nawet 
jeśli bateria jest w pełni naładowana jeśli urządzenie jest włączone w trakcie 
ładowania.

Gdy poziom naładowania baterii  jest niski, wskaźnik miga na czerwono 
(sprawdź stan baterii na wyświetlaczu).

Gdy urządzenie zostanie ustawione na odbiór informacji parujących, wskaźnik 
miga szybko na zielono.

Podczas odbioru informacji parujących, wskaźnik świeci na zielono przez trzy 
sekundy.

Podczas wysyłania informacji parujących, wskaźnik miga na czerwono pięć 
razy.

Gdy włączona jest funkcja Push to talk lub Mic On/Off wskaźnik świeci na 
zielono, gdy kanał jest wolny i transmisja jest możliwa. Jeżeli kanał jest zajęty 
przez inny mikrofon, wskaźnik świeci na czerwono.

Jeżeli wskaźnik FCR indicator jest aktywny, wskaźnik funkcji świeci na  
czerwono, gdy kanał jest zajęty.

Podczas używania trybu działania przycisku Receiv On/Off (Odbiornik 
włączony/wyłączony) (Urządzenie Główne), wskaźnik świeci na czerwono,  
gdy odbiornik jest wyłączony. 
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Zasięg radiowy i kanały

Nadajnik i odbiornik mają wbudowane anteny. Zasięg radiowy pomiędzy 
urządzeniami wynosi ok. 30 metrów. Zasięg uzależniony jednak jest od  
konkretnego środowiska. Tak jak wszystkie systemy radiowe, Comfort  
Digisystem komunikuje się, korzystając z wybranych kanałów. Jeżeli dwa 
nadajniki wykorzystują ten sam lub sąsiedni kanał, mogą wystąpić zakłócenia. 
Zakłócenia może również wprowadzać inny sprzęt elektroniczny.

W większości krajów europejskich kanały 1-3 (863,250 - 864,750 MHz) są 
wykorzystywane przez produkty wspomagające słyszenie. Należy jednak  
zawsze sprawdzić w organie przydzielającym częstotliwości w danym kraju, 
które kanały są wolne, a które wymagają licencji.

Oprócz kanałów 1-3, w sekcji “Extended” znajduje się kilka kanałów w  
pasmach A-F, które wymagają licencji w większości krajów europejskich:

A 768 - 785 MHz
B 854 - 863 MHz
E 853 - 854 MHz
F 865 - 872 MHz
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Dołączone akcesoria  

Naszyjnik (2 dostępne długości) 

Ładowarka 

Kolorowe znaczniki

Inne oryginalne akcesoria  

Pętla indukcyjna 

Słuchawki nagłowne / douszne
 
Mikrofon przypinany
Mały mikrofon do przypięcia do ubrania.

Mikrofon na pałąku
Mikrofon nagłowny.

Mikrofon noszony na uchu
Mikrofon, który nosi się na jednym uchu.

Przewód rozdzielający do ładowania 

Przewody audio

Stacja ładująca
Stacja ładująca jest podłączana do dostarczanej ładowarki. Z jedną ładowarką 
można używać jednocześnie kilka stacji ładujących. W przypadku używania 
więcej niż 2 stacji ładujących, potrzebna będzie bardziej wydajna ładowarka 
(A14).

Stacja biurkowa
Stacja biurkowa dla Microphone DM30.

Informacje o innych akcesoriach można znaleźć  
na naszej stronie internetowej 

www.comfortaudio.com
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Rozwiązywanie problemów  

Nadajnik i odbiornik nie uruchamiają się
Naładuj nadajnik i odbiornik. Pamiętaj, by nacisnąć i przytrzymać przycisk  
On/Off przez 2 sekundy w celu włączenia urządzenia. Sprawdź, czy ładowarka 
jest podłączona do gniazda.  

Zła jakość dźwięku
Odległość między nadajnikiem a odbiornikiem może być zbyt duża. Zasięg 
wynosi ok. 30 metrów. Odległość między mikrofonem a osobą mówiącą może 
również być zbyt duża; przesuń mikrofon bliżej osoby mówiącej. Spróbuj 
zmienić kanał/środowisko.  

Słaby zasięg i obecność zakłóceń
W niektórych środowiskach, gdzie występują np. konstrukcje betonowe lub 
metalowe, zasięg może być mniejszy. W pobliżu może również znajdować się 
sprzęt generujący zakłócenia. Zmień kanał.

Brak dźwięku
Sprawdź, czy nadajnik i odbiornik ustawione są na ten sam kanał. 

Głośny szum (brak przesyłu dźwięku)
Sprawdź, czy urządzenia są sparowane. 

Urządzenie nie uruchamia się podczas ładowania
Odłącz ładowarkę. Wybierz Settings - Charge - Auto power off z menu.
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Serwis i gwarancja 

Comfort Audio AB udziela na swoje produkty ograniczonej gwarancji przez 
okres dwóch latod daty zakupu. Gwarancją objęte są wszystkie wady fabrycz-
ne i materiałowe. Na akcesoria udziela się gwarancji przez 90 dni od daty 
zakupu. Mogą obowiązywać lokalne przepisy lub uzgodnienia. Gwarancją nie 
są objęte usterki powstałe na skutek nieostrożnego obchodzenia się z produk-
tem lub samowolnej ingerencji w produkt.

Comfort Digisystem wykorzystuje typ baterii, w przypadku którego zaleca się
częste, ale niezbyt intensywne ładowanie. Baterie skonstruowane są w taki
sposób, że po połowie czasu ładowania uzyskują 90% swojej pojemności.
Baterie najlepiej zachowują swoje właściwości, jeśli nie nastąpi ich głębokie
wyładowanie w trakcie przechowywania. Pojemność baterii zmniejsza się
z czasem i jest to zjawisko normalne. Żywotność baterii zależy od sposobu
użytkowania urządzenia. W przypadku konieczności wymiany baterii prosimy
się skontaktować z punktem sprzedaży.

W razie potrzeby prosimy się zwracać do Comfort Audio — chętnie odpowiemy
na wszelkie pytania.

Dane techniczne

Typ nadajnika/ 
odbiornika: SST - SecureStream Technology
Zasięg: Ok. 30 m
Wymiary: 97 x 41 x 17 mm
Waga: 51 g
Zakres częstotliwości: Nadajnik i odbiornik 768 - 872 MHz
Antena: Wbudowana
Czas pracy: Do 10 godzin 
Bateria: Akumulator Litowo-Polimerowy
Czas ładowania: Ok. 3 godziny
Mikrofon: Wbudowany, wszechkierunkowy
Połączenia: Mikrofon / Wejście liniowe / Słuchawki / Pętla  
 indukcyjna

!
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Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa - Prosimy 
zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z produktu

1) Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

2) Należy zachować instrukcję.

3) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.

4) Należy wykonywać wszystkie instrukcje.

5) Nie wolno użytkować urządzenia w pobliżu wody.

6) Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.

7) Nie wolno używać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece czy 
inne urządzenia (w tym również wzmacniacze) generujące ciepło.

8) Nie wolno modyfikować wtyczek spolaryzowanych lub z uziemieniem. 
Spolaryzowana wtyczka wyposażona jest w dwa bolce płaskie, jeden szers-
zy niż drugi. Wtyczka z uziemieniem wyposażona jest w dwa bolce płaskie 
oraz w styk uziemiający. Szeroki bolec lub trzeci styk zastosowane są dla 
bezpieczeństwa. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy 
skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany gniazdka. (tylko w przypadku 
używania wtyczki spolaryzowanej)

9) Należy chronić przewód zasilający przed nadepnięciem lub przekłuciem 
zwłaszcza w miejscu w pobliżu wtyczki oraz w miejscu, w którym wychodzi on 
z urządzenia.

10) Należy używać wyłącznie wyposażenia / akcesoriów dostarczanych przez 
Comfort Audio AB.

11) Podczas burzy lub nieużywania przez dłuższy czas, należy odłączyć 
urządzenie od prądu.

12) Serwis urządzenia powinien być przeprowadzany wyłącznie przez wykwa-
lifikowany personel. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało uszkod-
zone w taki sposób, że przewód zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone, 
na urządzenie rozlano ciecz lub też do urządzenia dostały się ciała obce, 
urządzenie zostało narażone na kontakt z deszczem lub wilgocią, nie pracuje 
normalnie lub zostało upuszczone.
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13) Zacznij słuchać przy niskim poziomie głośności.

14) Zbyt wysoki poziom głośności może poważnie uszkodzić słuch.

15) Nie wolno demontować urządzenia.

16) Jeżeli z powodu uszkodzenia obudowa urządzenia przestanie chronić 
wnętrze urządzenia, serwis musi być przeprowadzony wyłącznie przez wyk-
walifikowany personel.

17) Nigdy nie wolno używać nadajnika lub odbiornika ustawionego na 
niedozwolone częstotliwości. Należy sprawdzić możliwość użycia danej 
częstotliwości, kontaktując się z odpowiednim organem w danym kraju.

18) Produkt jest czułym sprzętem elektronicznym i należy obchodzić się z nim 
ostrożnie.

19) Nie wolno ładować urządzenia w zamkniętych, niewietrzonych miejscach, 
takich jak torby, aktówki czy inne zamknięte walizki.

20) Należy używać wyłącznie baterii i zasilaczy określonych przez Comfort 
Audio AB.

21) Nie wolno wymieniać akumulatora samodzielnie; należy skontaktować się 
z punktem sprzedaży.

22) UWAGA! Niewłaściwa wymiana baterii może spowodować wybuch.

23) Nie wolno narażać urządzenia na działanie nadmiernego ciepła, jak np. 
promienie słoneczne, ogień, itp.

24) Urządzenia zawierają nadajniki radiowe. Nie wolno używać urządzeń w 
miejscach, gdzie jest to zabronione, np. na pokładzie samolotu.

25) W celu uniknięcia uszkodzenia baterii nie pozostawiaj produktu na dłuższy
czas z wyładowaną baterią.

26) Wyłącz ładowarkę, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy okres.

Może ulec zmianie
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Wyprodukowano przez:

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

Tfn +46 35 260 16 00   Fax +46 35 260 16 50
info@comfortaudio.com   www.comfortaudio.com

Dystrybutor w Polsce:
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

ul. Kowiktorska 3/5
00-217 Warszawa

tel. +48 22 887 86 12
aparaty@csim.pl    www.csim.pl


