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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 DM30 siirtää ja vastaanottaa signaalin 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 DM30:n esittely

Microphone DM30 sisältää sekä lähettimen että vastaanottimen, ja se on 
suunniteltu erityisesti käyttöön kouluympäristössä. 

DM30:tä voidaan käyttää asetuksesta riippuen joko opettajan tai oppilaan 
mikrofonina – lisätietoja on edempänä oppaassa.

DM30 on varustettu puhe-AGC:llä, joka pitää äänentason koko ajan miel-
lyttävällä tasolla.
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Toiminnot – Microphone DM30

Toimintoindikaattori

Pariliitospainike

Lisälaiteliitäntä

Valikkosäädin

Virtapainike

Toimintopainike

Pidike

Latausliitäntä

Näyttö

Mikrofoni

Kaulasilmukka DM30
(lisävaruste)

Äänenvoimakkuuden säädin
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Ennen ensimmäistä käyttöä

Lataus
Microphone DM30 on ladattava. Lataa DM-30:tä ainakin 3 tunnin ajan ennen 
ensimmäistä käyttökertaa. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 3 tun-
tia. 

Latauksen aikana toimintoindikaattori palaa punaisena ja näytön akku- 
symbolissa näkyy salama. Kun akkusymboli on täynnä vihreitä pylväitä ja 
toimintoindikaattori palaa vihreänä, laite on täyteen ladattu ja siirtyy  
ylläpitolataukseen. Laitetta voi ladata käytön aikana. 

Akku ei ole käyttäjän itsensä vaihdettavissa. Ota yhteys ostopaikkaan.

Toimintoindikaattori Microphone DM30:n 
latauslaiteliitäntä

HUOM! 
Käytä ainoastaan mukana toimitettua  

Comfort Audio AB:n latauslaitetta.
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Kaulasilmukan kiinnitys Microphone DM30:een

1. Kiinnitä kaulasilmukan 
 liittimet laitteen yläosaan

2. Liittimet painetaan suoraan paikalleen 
 tukevasti. Paina liittimet kokonaan sisään. 
 Varmista, että kaulasilmukka on kunnolla
 kiinni.

3. Näin kaulasilmukka on oikein kytketty.
 Ole varovainen, kun ripustat kaulasilmukkaan 
 asennetun vastaanottimen kaulaan tai otat sen 
 pois kaulasta, jotta liittimet eivät katkea.

VAROITUS! 
Kaulasilmukkaa ei saa käyttää leikin aikana tai tilanteissa, joissa 

se voi tarttua kiinni johonkin!
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Käytön aloitus

Kannettava järjestelmä
Sekä opettaja että kaikki luokan oppilaat voivat käyttää Microphone DM30:tä.

DM30 on lähimikrofoni. Mikrofoni toimii parhaiten noin 30 cm:n etäisyyden 
sisällä. 

Mikrofoni voidaan kiinnittää pidikkeellä tai ripustaa kaulaan mukana 
toimitettavalla kaulanauhalla (kaksi pituutta). 

Opettajan mikrofoni
Opettajan DM30 asetetaan toiminta-tilaan Pääyksikkö. Tässä tilassa DM30 
vastaanottaa äänen oppilaiden DM30-laitteista, yhdistää sen opettajan 
mikrofonista tulevaan ääneen ja lähettää sen edelleen kaikkien oppilaiden 
DM30-laitteisiin. Oppilaat kuuntelevat kaulasilmukan tai kuulokkeiden 
kautta.

Katso, miten laite asetetaan pääyksiköksi, kohdasta Valikko. 

Pääyksikkö-tilassa olevan laitteen toimintopainikkeella on yksi viidestä eri 
toiminnosta asetuksesta riippuen:

– ei mikään (mikrofoni vastaanottaa ja lähettää ääntä jatkuvasti)

– paina ja puhu (opettajan mikrofoni vastaanottaa ja lähettää ääntä vain 
 silloin kun painiketta painetaan; oppilaiden laitteet vastaanottavat ja 
 lähettävät ääntä jatkuvasti)

– mik. päällä/pois (sisäinen mikrofoni menee päälle ja pois päältä, kun 
 painiketta painetaan; oppilaiden mikrofonit vastaanottavat ja lähettävät 

ääntä jatkuvasti)

– mykistys (mahdollistaa mikrofonin mykistämisen toimintopainikkeella, 
jolloin mikrofoni ei lähetä lainkaan ääntä)

– vast. päällä/pois (oppilaiden mikrofoneista tuleva ääni menee päälle ja 
pois päältä; sisäinen mikrofoni lähettää ääntä jatkuvasti).
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DM30:een voidaan liittää ulkoinen mikrofoni (nappimikrofoni, puomi- 
mikrofoni, korvamikrofoni), kuulokkeet tai kaulasilmukka.
DM30:n sisäinen vastaanotin voidaan sulkea, jolloin DM30 toimii ainoastaan 
lähettimenä. 

Oppilaiden mikrofoni
Oppilaiden DM30 asetetaan toiminta-tilaan Ryhmäkanava. Tässä tilassa DM30 
vastaanottaa ääntä opettajan laitteesta ja voi samalla lähettää ääntä omasta 
mikrofonista opettajan laitteen kautta kaikkiin luokan laitteisiin. 

Kun FCR on aktivoitu kaikkien oppilaiden laitteissa, vain yksi oppilas 
kerrallaan voi lähettää ääntä.

Oppilailla on kaulasilmukka ja kuulokoje säädettynä T-asentoon tai he 
käyttävät kuulokkeita.

Katso, miten laite asetetaan Ryhmäkanava-tilaan, kohdasta Valikko. 

Ryhmäkanava-tilassa olevan laitteen toimintopainikkeella on yksi kolmesta 
eri toiminnosta asetuksesta riippuen:

– ei mikään (mikrofoni lähettää jatkuvasti)

– paina ja puhu (oppilaan mikrofoni vastaanottaa puheen ja lähettää sen 
muihin laitteisiin vain silloin, kun painiketta painetaan)

– mik. päällä/pois (sisäinen mikrofoni menee päälle ja pois päältä, kun pai-
niketta painetaan)
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Kannettavan järjestelmän toiminta:

1. Opettajalla on Pääyksikkö-tilaan asetettu DM30.

2. Oppilailla on kullakin Ryhmäkanava-tilaan asetettu DM30.

3. Opettajan puhe lähetetään opettajan laitteesta kaikkien oppilaiden 
 laitteisiin. 

4. Kun oppilas aktivoi lähettimensä, oppilaan puhe lähetetään opettajan 
 DM30:een, jossa ääni yhdistyy opettajan puheeseen ja lähetetään 
 edelleen kaikkien oppilaiden laitteisiin. 

5. Jos FCR-toiminto (Free Channel Request) on valittuna, oppilaiden 
lähettimet aktivoituvat vain silloin, kun kanava on vapaa. Näin oppilaiden 
lähettimet eivät voi häiritä toisiaan. 

Kokoonpanon ansiosta kaikki luokan oppilaat kuulevat hyvin sekä opettajan 
että toistensa puheen.

Muista toiminnoista kerrotaan edempänä tässä oppaassa.
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Valikko ja asetukset

Valikkosäädin
Valikkosäätimellä voidaan tehdä kolme eri valintaa:

Valikkoon pääsee painamalla valikkonäppäintä ja sillä  navigoidaan sen 
jälkeen valikossa ylös- ja alaspäin. Valinta tehdään painamalla 
valikkonäppäintä.

Kielen vaihtaminen
Valikkokieli on toimitettaessa englanti. 
Aloita valitsemalla haluamasi 
valikkokieli.

Selaa ylös / lisää äänenvoim.

Paina/valitse

Selaa alas / vähennä äänenvoim.

Takaisin
Kommunikointi
 Kanavat
 Yhdistä
Toiminta
 Pääyksikkö
 Ryhmäkanava
Ääni
 Silmukka
 Pistoke
 Intern Mik.
Asetukset
 PIN-koodi
 Lataus
 Kieli
 Nimi
 Toim. indikaat.
 Tehdasasetukset
 Time out TX 
 LBT
Näppäinlukko
Laitetiedot

Valikon sisältö
Seuraavilla sivuilla on selitetty 
valikon sisältö ja kerrottu 
kuinka eri asetukset valitaan.
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Takaisin (koskee sekä päävalikkoa että alivalikkoja)
Tällä valinnalla voidaan siirtyä valikossa taaksepäin ja takaisin vakioikkunaan. 

Kommunikointi
Kanavat 
Jotta vastaanotinta ja lähetintä voidaan käyttää, niiden täytyy olla asetettuina 
samalle kanavalle. Sinulla on valikoima 38 kanavaa valita.

Pääkanava on kanava, jota Pääyksikkö-tilassa oleva DM30 käyttää 
lähettämiseen ja Ryhmäkanava-tilassa oleva DM30 vastaanottamiseen.

1. Valitse valikosta Kanavat – Pääkanava.
2. Valitse valikkosäätimellä uusi kanava.

Asetettu pääkanava näkyy näytön kohdassa Mch.

Kanavat 1, 2 ja 3 ovat useimmissa Euroopan maissa vapaita kanavia, jotka 
eivät edellytä lupaa. Kohdassa Laajennettu voidaan valita useampia kanavia, 
mutta ne edellyttävät yleensä lupaa. Lisätietoja on kohdassa Radiokantama ja 
kanavat.

FFC (Free Frequency Check) ilmaisee vihreällä värillä kunkin kanavan osalta, 
mitkä taajuudet ovat sopivia käytettäviksi laitteen sijaintipaikassa. 
HUOM! Sulje muut Digisystem-lähettimet oikean tuloksen saavuttamiseksi. 

Pariliitos
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). 

Pariliitostiedot ja uuden koodin voi vastaanottaa usea aktiivinen laite samalla 
kertaa.

Pariliitos (valikosta)
1. Valitse Kommunikointi – Yhdistä.
2. Valitse Vastaanota info toisessa laitteessa. Näytössä näkyy Valmis 
 vastaanottamaan info. 
3. Valitse toisessa laitteessa Uusi koodiavain ja valitse Kyllä. 
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4. Näytössä näkyy Generoi uusi koodiavain ja lähetä info?. 
 Valitse Kyllä. (Nyt sekä kanava- että kooditiedot on lähetetty ja äänensiirto 

on suojattu salakuuntelulta.) 
5. Jos haluat lisätä järjestelmään laitteita, joita ei aiemmin ole yhdistetty 
 pariliitoksella, valitse sen sijaan Lähetä info jostain pariliitoksella 
 yhdistetystä laitteesta.

Pariliitos (pariliitospainikkeen avulla)
1. Kaksi lyhyttä painallusta käynnistävät toiminnon Lähetä info. 
2. Pitkä painallus käynnistää toiminnon Vastaanota info. 
3. Lyhyt painallus avaa valikon Yhdistä. 

Aktivoi Lähetä info DM30:n valikosta tai pariliitospainikkeen kaksoispainalluk-
sella. Vastaanotin on nyt asetettu vastaanottamaan pääkanavalla. 

Ryhmäkanavan pariliitos
Tämä on tarpeen, kun yhdistetty mikrofoni on jokin muu Comfort Digisystem 
-lähetin.

1. Aseta lähetin tilaan Vastaanota info valikosta tai pariliitospainikkeen  
pitkällä painalluksella. 

2. Aktivoi Lähetä info valitsemalla valikosta Kommunikointi – Yhdistä –  
Yhdistä ryhmäkanava – Lähetä info.

3. Lähetin on nyt asetettu lähettämään ryhmäkanavalla. 

Toiminta
Tässä valitaan, toimiiko laite Pääyksikkönä vai Ryhmäkanava-tilassa. 
Kun valinta on tehty (merkitsemällä haluttu tila), voidaan määrittää 
toimintopainikkeen asetus. 

Jos laite on asetettu Pääyksikkö-tilaan, näytössä näkyy .
Jos laite on asetettu Ryhmäkanava-tilaan, näytössä näkyy .

Pääyksikkö-tila
Mene valikkoon Painiketoim. ja valitse asetus. 

Ei mikään -asetus: Mikrofoni vastaanottaa ja lähettää ääntä jatkuvasti.

Paina ja puhu -asetus: Mikrofoni vastaanottaa ja lähettää ääntä vain, 
kun painike on sisäänpainettuna. Oppilaiden mikrofonit vastaanottavat 
ja lähettävät ääntä jatkuvasti. 
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Mik. päällä/pois -asetus: Sisäinen mikrofoni menee päälle ja pois päältä, kun 
painiketta painetaan. 

Mykistys-asetus: Mahdollistaa mikrofonin mykistämisen  
toimintopainikkeella, jolloin mikrofoni ei lähetä lainkaan ääntä. 

Vast. päällä/pois -asetus: Sisäinen vastaanotin menee päälle ja pois päältä, 
kun painiketta painetaan. 

Pääyksikkö-tilassa olevan laitteen sisäinen vastaanotin voidaan sulkea  
kokonaan valitsemalla valikosta Toiminta – Vast. päällä. 

Ryhmäkanava-tila
Ryhmäkanava-tilassa voidaan määrittää toimintopainikkeen asetus sekä  
aktivoida tai sulkea lähetin. 

Mene valikkoon Painiketoim. ja valitse toimintopainikkeen asetus. 

Ei mikään -asetus: Mikrofoni lähettää ääntä jatkuvasti.

Paina ja puhu -asetus: Mikrofoni ja lähetin aktivoituvat vain, kun painike on 
sisäänpainettuna. Tämä on tavallisin asetus oppilaiden mikrofoneille. 

Mik. päällä/pois -asetus: Sisäinen lähetin menee päälle ja pois päältä, kun 
painiketta painetaan. 

FCR-asetus (vaihtoehto näkyy vain, kun Paina ja puhu- tai Mik. päällä/pois 
-asetus on valittu): Estää DM30:tä lähettämästä, jos taajuus on toisen  
lähettimen käytössä, esimerkiksi kun käytössä on useita DM30-laitteita,  
joiden paina Paina ja puhu -asetus on valittu.

Jos lähetys ei ole mahdollista, ilmoitus siitä näkyy näytössä sekä toimintoin-

dikaattorissa .  Jos toimintopainiketta painetaan ja lähetys ei ole  
mahdollista, lähetystä on yritettävä uudelleen painamalla toimintopainiketta 
uudestaan (ei riitä, että painiketta pidetään koko ajan painettuna).

Jos toiminto FCR indik. on käytössä, toimintoindikaattori palaa punaisena, 
kun kanava on varattu. 

Jos laite on Ryhmäkanava-tilassa, lähetin voidaan sulkea kokonaan 
valitsemalla valikosta Toiminta – Lähetin päällä.
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Ääni
Tässä voidaan valita, kuinka laitteen pitkällä sivulla olevaa liitäntää käytetään.

Silmukka
Tämä tulee valita, jos DM30:n kanssa käytetään silmukkaa. 

Kaksi muuta äänen esisäätöä voidaan suorittaa, kun tämä valinta on aktivoitu. 
Maks. voimak. -kohdassa voidaan ottaa käyttöön maksimivoimakkuus ja 
säätää sitä. 
Kiint. voimak. -kohdassa voidaan ottaa käyttöön kiinteä äänenvoimakkuus ja 
säätää sitä.

Pistoke
Kuulokkeita:
Kaksi muuta äänen esisäätöä voidaan suorittaa, kun tämä valinta on aktivoitu. 
Maks. voimak. -kohdassa voidaan ottaa käyttöön maksimivoimakkuus ja 
säätää sitä. 
Kiint. voimak. -kohdassa voidaan ottaa käyttöön kiinteä äänenvoimakkuus ja 
säätää sitä.

Ulk. mikki:
Aktivoidaan, jos DM30:een kytketään ulkoinen mikrofoni. Tässä on myös 
mahdollista säätää ulkoisen mikrofonin voimakkuustaso. 

Linja sis:
Tämä tulee valita, jos DM30 liitetään esim. TV:hen tai tietokoneeseen. Kun 
liitännälle on valittu ”Linja sis.” -asetus ja siihen kytketään pistoke, DM30 
vaihtaa automaattisesti jatkuvaan lähetykseen – myös silloin kun 
toimintopainikkeen asetuksena on ”Paina ja puhu” tai ”Mik. päällä/pois”. 
Tämän ansiosta laitetta, jota normaalisti käytetään yhdistettynä mikrofonina 
(Ryhmäkanava-tilassa), esim. apuopettajan käyttämänä, voidaan käyttää 
normaaliin mikrofonivastaanottoon ja multimedialiitäntöjen kanssa ilman, 
että sitä tarvitsee asettaa uudelleen. 

Kohdassa Linja sis. -taso voidaan myös säätää linjasisääntulon voimakkuutta.

Intern Mik
Käytetään sisäänrakennetun mikrofonin voimakkuustason säätöön. 
HUOM! Sisäänrakennettu mikrofoni kytkeytyy automaattisesti pois päältä, 
jos ulkoinen mikrofoni on kytketty.
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Asetukset
PIN-koodi
Tässä voidaan ottaa PIN-koodi käyttöön tai poistaa se käytöstä (tiettyjen 
toimintojen lukitus). 
Valikon kohdassa Muuta PIN voit itse luoda PIN-koodin.
Valikon kohdassa Lukkovalinta voidaan valita neljä erilaista valikkolukkoa, 
jotka ovat toisistaan riippumattomia:
–  Toiminta: lukitsee kaikki ”Toimintopainike”-valikon toiminnot
– Pariliitos: lukitsee kaikki laitteen pariliitostoiminnot, pariliitoksen 
 pikanäppäin mukaan lukien
– Liitäntä: lukitsee liitännän toiminnan
– Kaikki valikot: lukitsee kaikki valikot, muttei pariliitoksen pikapainiketta
– Piilota PIN: Kun PIN-koodi aktivoidaan, valikko voidaan avata vain kolmen 

sekunnin sisällä laitteen käynnistyksestä painamalla valikkosäädintä.
PIN-koodia tarvitaan valittujen toimintojen avaamiseen, kun PIN-koodi on 
aktivoitu. 

Jos PIN-koodi unohtuu, ota yhteys ostopaikkaan laitteen lukituksen  
vapauttamiseksi. 

Lataus
Tässä voidaan ottaa käyttöön toiminto Auto off lat., joka sammuttaa laitteen 
automaattisesti, kun latauslaite kytketään. Jos Auto uppstart on kytketty 
päälle, laite käynnistyy automaattisesti, kun laturi irrotetaan tai jännite  
katoaa.

Kieli
Tässä valitaan valikkokieli.

Nimi
Tässä valitaan teksti, joka näkyy näytössä. Valitse symboli valikkosäätimellä. 
Tallenna valitsemalla  tai lopeta tallentamatta valitsemalla x. Voit siirtää 
kohdistinta muokkauksen aikana symboleilla > ja <. 

Toim. indikaat.
Tässä voit valita, onko toimintoindikaattori käytössä vai ei. 
Tämä toiminto vaikuttaa kaikkiin ilmaisimiin lukuun ottamatta latauksen tilaa 
ja pariliitosilmaisinta. 

Tehdasasetukset
Palauttaa laitteen tehdasasetuksiin. Poistaa myös kaiken pariliitäntätiedon. 
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Kuunteluturvallisuuden palauttamiseksi on uusi koodiavain luotava tai otetta-
va vastaan toisesta laitteesta, joka on olemassa olevassa koodatussa järjes-
telmässä.

Time out TX 
Jos toiminto aktivoidaan, DM30 lopettaa äänensiirron ellei se havaitse ääntä 
yhteen minuuttiin. Heti kun se rekisteröi jonkin äänen lähetys käynnistyy 
uudestaan. 

LBT (Listen before talk)
Tällä toiminnolla DM30 valvoo aktiivisesti, että valittu kanava on vapaa ennen 
äänensiirron aloittamista. Näin vältytään häiritsemässä käynnissä olevaa lä-
hetystä. Jos valittu kanava on varattu, näkyviin tulee teksti ”Kanava on 
varattu, valitse uusi kanava”. 

Näppäinlukko
Lukitsee valikkosäätimen toiminnan. Lukitus avataan painamalla  
valikkosäädintä ja valitsemalla Kyllä.

Laitetiedot
Tässä näkyy tietoja laitteen sisältämästä ohjelmistosta. 
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Lisää toimintoja

Toimintoindikaattori (valodiodi)
Toimintoindikaattori näyttää laitteen tilan asetusten mukaisesti. 

Normaalissa käytössä indikaattori vilkkuu kerran kolmen sekunnin välein. 

Latauksen yhteydessä indikaattori palaa punaisena. 
Kun lataus on valmis, indikaattori palaa vihreänä. 
Merkkivalo palaa punaisena vaikka akku on täyteen latautunut, jos laite on 
kytkettynä päälle latauksen aikana.

Akkutehon ollessa heikko indikaattori vilkkuu hitaasti punaisena (katso akun 
tila näytöstä).

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

Pariliitostietojen vastaanoton yhteydessä indikaattori palaa vihreänä kolmen 
sekunnin ajan. 

Pariliitostietojen lähetyksen yhteydessä indikaattori vilkkuu punaisena viisi 
kertaa. 

Kun Paina ja puhu -toiminto on käytössä, toimintoindikaattori palaa vihreänä, 
kun lähetys on mahdollista ja mikrofoni on aktivoitu. Jos lähetys ei ole 
mahdollista kanavan ollessa varattuna (käytettäessä FCR-toimintoa, katso 
kohtaa Toiminta), toimintoindikaattori palaa punaisena. 

Jos toiminto FCR indik. on käytössä, toimintoindikaattori palaa punaisena, 
kun kanava on varattu. 

Käytettäessä toimintoa Vast. päällä/pois indikaattori palaa punaisena, kun 
vastaanotin on pois päältä. 
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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.

Kanavien 1–3 lisäksi kohdassa Laajennettu on kaistat A–F, jotka ovat 
luvanvaraisia useassa Euroopan maassa.
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Mukana toimitettavat varusteet 

Kaulanauha (valittavana kaksi pituutta)

Latauslaite

Värikoodit

Muut alkuperäisvarusteet 

Kaulasilmukka

Kuulokkeet
Vaihtoehtona tavallisille kuulokkeille ovat korvansisäiset nappikuulokkeet.

Nappimikrofoni
Pieni vaatteisiin kiinnitettävä mikrofoni. 

Puomimikrofoni
Päähän asetettava mikrofoni.

Korvamikrofoni
Korvan ympärille kiinnitettävä mikrofoni. 

Haarajohto latausta varten

Audiojohdot

Latausteline
Latausteline mukana toimitettavaan latauslaitteeseen kytkemistä varten. 
Useita lataustelineitä voidaan kytkeä sarjaan ja käyttää samalla 
latauslaitteella. Käytettäessä useampaa kuin kahta lataustelinettä tarvitaan 
suurempi latauslaite. 

Pöytäteline
Pöytäteline Microphone DM30:lle.

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 puhujan suuta.  
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.

Laite ei käynnisty latauksen yhteydessä
Irrota latauslaite. Tarkista valinta Auto off lat. valikon kohdassa Lataus. 
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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/ vastaanottimen tyyppi: SST – SecureStream Technology

Kantama:    Noin 30 m

Koko:    97 x 41 x 17 mm

Paino:     51 g

Taajuusalue:     Lähetin ja vastaanotin, 852–872 MHz,  
    2.40 - 2.48 GHz

Antennit:     Sisäänrakennetut

Käyttöaika:    Jopa 10 tuntia

Akku:    Ladattava Li-polymeeri

Latausaika:    Noin 3 tuntia

Mikrofoni:     Sisäänrakennettu pallomikrofoni

Liitäntä:     Mikrofoni / Linja sis. / Kuulokkeet / 
    Silmukka

!
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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. 
 Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi piikkiä ja kolmas maadoitettu kär-

ki. Leveä piikki eli kolmas kärki on suojausta varten. Jos mukana 
 toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys sähköasentajaan 
 vanhan pistokkeen vaihtamiseksi. (Koskee ainoastaan polarisoidulla 
 pistokkeella varustettuja 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 
 pitkään aikaan.

12) Huolto on sallittua ainoastaan Comfort Audio AB:n hyväksymässä 
 huoltoliikkeessä. 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, tuote 
on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se 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) VAROITUS! Kaulasilmukkaa ei saa käyttää leikin aikana tai tilanteissa, 
joissa se voi tarttua kiinni johonkin!

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

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

27) Irrota latauslaite tuotteesta, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.



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

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

MA0498
1306
©

 Com
fort Audio AB. All rights reserved. All content is subject to change w

ithout notice.


