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Introduksjon
Speaker DS15 er et høyttalersystem som kan brukes for alle behov der en 
akustisk forsterkning av tale er nødvendig. Det kan gjelde for eksempel 
offentlige miljøer som i et klasserom, grupperom eller andre møterom. 
Systemet består av høyttalere fra svenske Audio Pro sammen med en sp-
esialtilpasset Comfort Digisystem-mottaker.

Lydutjevning
Høyttalerne skal være en støtte uten å overdøve direktelyden fra personen 
som snakker. Deres fremste oppgave er å gi et jevnere lydnivå over hele 
klasserommet. Lydutjevningen forbedres gjennom å bruke flere høyttalere i 
rommet. Vi anbefaler derfor at begge høyttalerne brukes.

Plassering
For best resultat skal høyttalerne plasseres et stykke inn i lokalet og høyt 
oppe på veggen. Dette gir en bra spredning av lyden og reduserer risikoen 
for feedback.



Feedback
Hvis det oppstår feedback, kan dette være på grunn for høyt innstilt volum 
på høyttaleren eller at mikrofonen er for nær høyttaleren. Forsøk å holde 
avstanden mellom munn og mikrofon så kort som mulig.  
Bruk hodebøylemikrofon for best mulig lydkvalitet. 
Ved bruk av høyttalere i for eksempel et klasserom der såkalte "trykk og 
snakk"-mikrofoner brukes av elevene, er det veldig viktig at høyttalerne ikke 
er plassert for nær elevene. Dette er for å unngå feedback når elevmikro-
fonene aktiveres. 

Mottakeren
Mottakeren er en variant av Receiver DH10 uten batteri som drives direkte av 
høyttaleren. Den starter automatisk når høyttaleren slås på. Volumet er låst 
til et optimalt nivå ved levering. Ellers har den de samme funksjonene som 
en vanlig Receiver DH10. Mottakeren beskrives i en separat bruksanvisning.
 
Tilkobling av mottaker
Tilkobling av den medfølgende mottakeren gjøres i henhold til illustrasjonen 
nedenfor.

 
1. Monter mottakeren på høyttalerens side ved hjelp av magnetfestet.
2. Tilkoble lydkablene (1).
3. Tilkoble USB-kablene (2).
4. Tilkoble høyttaleren til strømnettet.
 
Se høyttalerens bruksanvisning for veiledning ved andre tilkoblinger.
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Tilkobling av mottaker og mikrofon
Før mottakeren kan brukes sammen med en Comfort Digisystem-mikrofon 
må disse synkroniseres med hverandre.  
Se separat bruksanvisning for mottakeren.

Justering av høyttaleren
En vanlig beskrivelse av hvordan volumet bør stilles inn, er at det bør føles 
som en større forandring når høyttalerne slås av enn når de er i bruk.  
Dette forutsetter at høyttalerne ikke overdøver direktelyden fra personen 
som snakker. Høyttalerne bør justeres av to personer, en som snakker og 
en som lytter og utfører eventuelle justeringer.  

1. Start mikrofonen som skal brukes.
2. Start høyttaleren ved hjelp av fjernkontrollen.
3. Kontroller at høyttalerens funksjonsindikator lyser blått.  
 Hvis ikke, trykk på knappen merket SRC på fjernkontrollen til  
 funksjonsindikatoren lyser blått.
4. Den som snakker begynner å snakke i mikrofonen med  
 vanlig stemme.
5. Prøvelytt i alle deler av rommet for å kontrollere at lyden spres  
 på en bra måte. Hvis lydspredningen ikke oppleves som god, kan  
 det være nødvendig å endre plasseringen av høyttalerne.  
 Ta hensyn til akustikken i rommet.
6. Bruk fjernkontrollen for å foreta nødvendige innstillinger  
 av volumet. 
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