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Introductie
De Speaker DS15 is een speakersysteem dat gebruikt kan worden in alle 
vrijwel situaties waar het nodig is om spraak akoestisch te versterken. Dit 
kan het geval zijn in openbare omgevingen, of in klaslokalen, studiegroepen 
of andere ruimtes. Het systeem bestaat uit speakers van het Zweedse be-
drijf Audio Pro en een speciaal aangepaste Comfort Digisystem ontvanger.

Gelijkmatig geluidsveld
De speakers dienen ter ondersteuning en mogen het directe geluid van de 
persoon die praat niet overstemmen. Hun belangrijkste taak is het produ-
ceren van een consistent geluidsniveau in het hele klaslokaal. De regeling 
van het geluidsveld wordt verbeterd door een aantal speakers in het lokaal 
te gebruiken. We raden daarom aan om beide speakers te gebruiken.

Plaats
De luidsprekers moeten boven oorhoogte van de leerlingen geplaatst wor-
den, maar in de richting van de leerlingen. Dit leidt tot een goede versprei-
ding van het geluid en reduceert de kans op feedback.



Feedback
Wanneer er problemen met feedback optreden, kan dit veroorzaakt worden 
door een hoog volume van de speaker of omdat de microfoon te dicht bij de 
luidspreker staat. Houd de afstand tussen mond en microfoon kort.  
Gebruik een boommicrofoon voor de beste mogelijke geluidskwaliteit. 
Wanneer speakers worden gebruikt in een klaslokaal waar bijvoorbeeld 
"push-to-talk microfoons" worden gebruikt door leerlingen, is het vooral 
belangrijk ervoor te zorgen dat de speakers niet te dicht bij de leerlingen 
geplaatst worden. Dit om feedback te voorkomen wanneer de microfoons 
van de leerlingen geactiveerd zijn. 

Ontvanger
De ontvanger is een versie van de Receiver DH10 die geen batterij heeft en 
door de speaker wordt gevoed. De ontvanger gaat automatisch aan wanneer 
de speaker wordt aangezet. Het volume is vastgesteld op een optimaal aflever-
niveau. Verder heeft de ontvanger dezelfde functies als een normale Receiver 
DH10. De ontvanger wordt beschreven in een aparte gebruikershandleiding.
 
De ontvanger aansluiten
Sluit de meegeleverde ontvanger aan zoals op onderstaande afbeelding te 
zien is.

1. Plaats de ontvanger naast de speaker met de magnetische bevestiging.
2. Sluit de geluidskabel aan (1).
3. Sluit de USB-kabel aan (2).
4. Sluit de speaker aan op de netvoeding.
 
Kijk in de instructies van de speaker voor een beschrijving van andere aan-
sluitingen.
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De ontvanger en microfoon koppelen
Voordat de ontvanger met een Comfort Digisystem microfoon kan worden 
gebruikt, moeten deze twee apparaten gekoppeld worden.  
Zie de aparte gebruikshandleiding van de ontvanger.

De speaker afstellen
Een algemene beschrijving van het niveau waarop het volume ingesteld 
moet worden is dat het moet aanvoelen als een grotere verandering wan-
neer de speakers uit staan dan wanneer ze in gebruik zijn.  
De speakers mogen het directe geluid van de persoon die praat niet over-
stemmen. De speaker moet worden afgesteld door twee personen, een die 
praat en een die luistert en de benodigde afstellingen maakt.  

1. Start de microfoon die gebruikt moet worden.
2. Start de speaker met de afstandsbediening.
3. Controleer of de functie-indicator van de speaker blauw is.  
  Zo niet, druk dan op de knop 'SRC' op de afstandsbediening tot de 

functie-indicator blauw is.
4.  De spreker begint met een normale stem in de microfoon te praten.
5.  Luister in alle delen van het lokaal om te controleren of het geluid 

goed wordt verspreid. Mochten er problemen zijn met de versprei-
ding van het geluid, moeten mogelijk de speakers anders geplaatst 
worden.  
Hou rekening met de akoestiek van de ruimte.

6.  Gebruik de afstandsbediening om het volume naar wens af te stellen. 
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