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Introduktion
Speaker DS15 är ett högtalarsystem som kan användas för alla behov där 
en akustisk förstärkning av tal kan behövas. Det kan gälla såväl i offentlig 
miljö som i ett klassrum, studiecirkel eller annat möte. Systemet består 
av högtalare från svenska Audio Pro tillsammans med en specialanpassad 
Comfort Digisystem-mottagare.

Ljudutjämning
Högtalarna skall vara ett stöd utan att överrösta det direkta ljudet från  
personen som talar. Deras främsta uppgift är att ge en jämnare ljudnivå 
över hela klassrummet. Ljudutjämningen förbättras genom att använda 
flera högtalare i rummet. Vi rekommenderar därför att båda högtalarna 
används.

Placering
Högtalare placeras företrädesvis en bit in i lokalen och högt upp mot taket. 
Detta ger en bra spridning av ljudet och minskar risken för rundgång.



Rundgång
Om problem med rundgång (återkoppling) uppstår kan detta bero på att  
för hög volym ställts in på högtalaren eller att mikrofonen är för nära  
högtalaren. Eftersträva ett kort avstånd mellan mun och mikrofon.  
Använd bommikrofon för bästa möjliga ljudkvalitet. 
Vid användning av högtalare i till exempel ett klassrum där så kallade  
”tryck och tala-mikrofoner” används av eleverna är det extra viktigt att  
se till att högtalarna inte är placerade för nära eleverna. Detta för att  
undvika rundgång då elevmikrofonerna aktiveras. 

Mottagaren
Mottagaren är en variant av Receiver DH10 utan batteri och drivs direkt av 
högtalaren. Den startar automatiskt när högtalaren slås på. Volymen är låst 
till en optimal nivå vid leverans. I övrigt delar den samma funktioner som en 
ordinarie Receiver DH10. Mottagaren beskrivs i en separat bruksanvisning.
 
Anslutning av mottagare
Anslut den medföljande mottagaren enligt illustrationen nedan.

 
1. Montera mottagaren på högtalarens sida med hjälp av magnetfästet.
2. Anslut ljudkablaget (1).
3. Anslut USB-kablaget (2).
4. Anslut högtalaren till elnätet.
 
Se högtalarens bruksanvisning för beskrivning av övriga anslutningar.
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Parning av mottagare och mikrofon
Innan mottagaren kan användas tillsammans med en 
Comfort Digisystemmikrofon behöver dessa paras.  
Se separat bruksanvisning för mottagaren.

Justering av högtalaren
En vanlig beskrivning av hur volymen bör ställas in är att det bör kännas 
som en större förändring om högtalarna stängs av än när de används.  
Detta kräver att högtalarna inte överröstar direktljudet från den person 
som talar. Högtalaren bör justeras av två personer, en som talar och en 
som lyssnar och utför eventuella justeringar.  

1. Starta mikrofonen som ska användas.
2. Starta högtalaren med hjälp av fjärrkontrollen.
3. Kontrollera att högtalarens funktionsindikator lyser blått.  
 Tryck annars på knappen märkt SRC på fjärrkontrollen tills  
 funktionsindikatorn lyser blått.
4. Talaren börjar tala i mikrofonen med normalt röstläge.
5. Provlyssna i alla delar av rummet för att kontrollera att ljudet   
 breds ut på ett bra sätt. Om problem med ljudutbredningen  
 skulle visa sig så kan högtalarnas placering behöva ändras.  
 Ta hänsyn till rummets akustik.
6. Använd fjärrkontrollen för att göra nödvändiga inställningar  
 av volymen. 
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