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Introduktion Comfort Digisystem
Tak fordi du valgte Comfort Digisystem. Produkterne er enkle at bruge, 
uanset om du har høreapparat eller ej. 

Læs brugsanvisningen igennem, inden du tager dette produkt i brug.

Comfort Digisystem er udstyret med teknologien SST – SecureStream 
Technology – digital teknologi, der muliggør aflytningssikker radio
sending uden tidsforsinkelse. 
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Præsentation af Sync DY10

Sync DY10 er et udstyr, der monteres på væggen eller placeres på et 
bord i for eksempel et klasseværelse, et forelæsningslokale eller et 
mødelokale. 

Formålet med DY10 er, at personer som har en eller flere Comfort 
Digisystemenheder med sig, let kan få adgang til de rigtige kanaler og 
kodenøgle til det system, som anvendes i lokalet, dvs. at enhederne 
synkroniseres.

Det eneste brugeren skal gøre er, at aktivere parringsmodus til sin 
Comfort Digisystemenhed i nærheden af Sync DY10. På de fleste 
produkter gøres dette ved at parringsknappen holdes inde i > 1 sek. 
På denne måde behøver brugeren ikke foretage manuelle indstillinger og 
ændringer, det styres automatisk.

Fremgangsmåden gentages, når brugeren derefter ønsker at tilslutte 
sig til et andet system. Alle Comfort Digisystemenheder bibeholder den 
indstillede kanal og kodenøgle selv når enhederne slukkes. DY10 kan an
vendes til både enkanalssystem og tokanalssystem. I tokanalssystemer 
anvendes der en Hovedkanal til udsendelse af al lyd samt en Tilsluttende 
kanal til lyd fra for eksempel trykogtalmikrofonen. Sync DY10 synkro
niserer automatisk begge kanaler til Comfort Digisystemproduktet, som 
både har sender og modtager, for eksempel Microphone DM30.
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Funktioner – Sync DY10

On / Off

Display

Funktionsindikator

Låseskrue til 
vægmontage

Skruefæste

Skruefæste

Funktionsknap
Menuknap

Funktionsknap

Aflastningssystem 
for opladerkabel

Opladerudtag
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Sådan kommer du i gang

Opladning og nettilslutning
Sync DY10 er genopladelig, men drives primært med el. Ved batteridrift 
oplades DY10 i mindst 2 timer før første brug. Det tager ca. 2 timer at 
lade et tomt batteri helt op. 

Opladningsindikation vises på displayet. Når enheden er fuldt opladet, 
går den over til løbende opladning. Hvis batteridrift er aktiveret, fungerer 
enheden op til 40 timer ved for eksempel strømafbrydelse. Hvis strøm
afbrydelsen varer længere, starter enheden automatisk, når der fore
findes strøm. 

Du kan ikke selv skifte batterier; kontakt indkøbsstedet.

Tilslutning af opladeren til Sync DY10

OBS! 
Anvend kun medfølgende oplader 

fra Comfort Audio AB.

A B C
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Første ibrugtagning

Vægmontering
Monter beslagene til Sync DY10 på væggen. Brug helst den medfølgende 
boreskabelon bagest i manualen for korrekt placering. 

Frit placeret enhed
Sync DY10 kan også placeres på et bord. Enheden ligger stille, takket 
være den bløde gummiramme på enhedens underside. 

Start
Sørg for, at enhedens oplader er tilsluttet. 

Start DY10 ved samtidig at trykke på       og        på enhedens bagside, 
displayet lyser. Enheden slukkes på samme måde ved at begge knapper 
trykkes ind samtidig. 

Hvis opladeren ikke er tilsluttet, når DY10 startes, vises spørgsmålet 
”Active Battery backup?”. Hvis du ønsker at starte Sync DY10 uden at 
tilslutte den til opladeren, vælg “Yes”. Hvis du derimod ikke vil aktivere 
batteridrift, vælg “No”, og sørg for at opladeren tilsluttes og start 
enheden igen.

start up?

Start og sluk Sync DY10
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Funktionsindikation
Når Sync DY10 er i drift og aktiveret (se menuafsnit Kanaler) vises dette 
ved hjælp af funktionsindikatoren. Ved batteridrift blinker indikatoren, og 
ved nettilslutning lyser den vedvarende hvidt. 

Menukontrol
Det er muligt at foretage følgende valg med menukontrollerne

Skift sprog 
Ved leveringen er menusproget indstillet på engelsk. 
Tryk på Menuknappen for at gå ind i menuen og 
bruge funktionsknapperne til at navigere op og ned:

Funktionsknap (flytter markering op)

Menuknap (starter menuen/bruges til at vælge)

Funktionsknap (flytter markøren ned)
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Under Udvidet område kan der vælges flere kanaler. Disse kanaler 
kræver dog ofte tilladelse, se afsnittet Radiorækkevidde og kanaler. 

Menu

For at komme ind i hovedmenuen, tryk på menuknappen.

Nedenfor er en beskrivelse af hver menu. Brug funktions
knapperne til at flytte markeringen op eller ned. 
Tryk på Menuknappen for at vælge.

Kanaler
Comfort Digisystems forskellige produkter dækker store frekvensbånd. 
Visse enkeltkanalprodukter dækker dele af alle frekvensbånd i 
Digisystem, og dobbeltkanalprodukterne fås i forskellige varianter til 
forskellige frekvenskombinationer. 
I DY10 kan man vælge alle kanaler og alle kanalkombinationer. Når der 
vælges kanaler, skal der tages hensyn til, hvilke Digisystemprodukter, 
der skal anvendes i lokalet. 

Indstilling af Hovedkanal
Hovedkanalen er den radiokanal som anvendes i enkanalssystemet hhv. 
udsendende kanal i tokanalssystemet.

Kanal 1, 2 og 3 er i de fleste europæiske lande frie kanaler, som ikke 
kræver tilladelse.
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Når feltet Aktiv er markeret, sender DY10 kontinuerligt parrings 
information ud til Hovedkanalen. For at parringsinformation for Tilslut
tende kanal skal overføres til et Comfort Digisystemprodukt, skal Hoved
kanalen være indstillet og aktiveret.

Indstilling af Tilsluttende kanal
Tilsluttende kanal anvendes i tokanalssystemer.
Hovedkanal og Tilsluttende kanal kan ikke være indstillet på samme 
eller nærliggende frekvensbånd. Man kan vælge at indstille Hovedkanal 
på en høj frekvens og Tilsluttende kanal på en lav frekvens eller omvendt.  
Kontroller hvilke frekvenser, de Comfort Digisystemprodukter, som skal 
bruges i lokalet, er fremstillet til. 

Hvis de Comfort Digisystemprodukter, som synkroniseres med den 
nuværende kanalindstilling ikke passer til disse frekvenser eller 
frekvenskombinationer, viser produktet en fejlmeddelelse. 

Når feltet Aktiv er markeret, sender DY10 kontinuerligt parrings
information ud for Tilsluttende kanal. Hvis Tilsluttende kanal ikke skal 
anvendes, skal feltet Aktiv ikke være markeret. 
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Valg af ny kodenøgle

Her kan der oprettes en ny kodenøgle til systemet (fælles for både 
Tilsluttende og Hovedkanal). Den nye kodenøgle distribueres til alle 
enheder, som anvendes i systemet, når de parres ved hjælp af DY10.

Modtag parringsinformation

Ved hjælp af denne funktion kan parringsinformation (Hovedkanal og 
kodenøgle samt eventuelt Tilsluttende kanal) modtages af DY10, når den 
for eksempel skal anvendes i et eksisterende system. 

Sendereffekt

Indstilling af sendereffekt

Ved hjælp af denne indstilling kan rækkevidden for DY10 justeres. En 
højere værdi giver mere effekt og dermed en længere rækkevidde. 
Høj udgangseffekt risikerer at forstyrre andre systemer i miljøet. Sæt 
derfor udgangseffekten så lavt som muligt, i henhold til det ønskede 
anvendelsesområde. En skønnet rækkevidde for den laveste til den 
højeste effekt er ca. 0,510 m, men kan variere afhængigt af miljøet. 
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Her kan du aktivere og inaktivere funktionen PINkode (låser valgte 
funktioner). 

Indstillinger

Aktivering af PINkode

Under menuvalget Ændre PIN kan du selv oprette en PINkode.
Vælg cifre med menukontrollen. Vælg  for at gemme og x for at afslutte 
uden at gemme. 

Skift PIN

Hvis PINkoden aktiveres kan man kun låse menuen op inden for 
3 sekunder efter at have startet enheden ved at trykke på menuknappen.

Der kræves PINkode for at kunne låse menufunktionerne op, når PIN
kode er aktiveret. 

Hvis du glemmer din PINkode, bedes du kontakte indkøbsstedet for at 
låse enheden op.

Skjult Pinindtastning
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Om

Her finder du information om, hvilken software enheden indeholder.

Skift sprog

Her er det muligt at aktivere ønsket menusprog. 
Ved leveringen er menusproget indstillet på engelsk. 

Fabriksindstilling

Genopretter enhedens fabriksindstilling. Sletter også al parrings
information. 

Aktivér batteridrift

Her kan du aktivere og inaktivere funktionen Batteridrift. Enheden kan 
også være tilsluttet nettet ved batteridrift. 
Ved batteridrift, uden nettilslutning, er driftstiden op til 40 timer.
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Radiorækkevidde og kanaler

Antennen i Sync DY10 er indbygget. 

Rækkevidden (hvor langt Sync sender parringsinformation) kan justeres 
inden for ca. 0,510 m. Dette kan dog variere afhængigt af miljøet. 

DY10 sender kun parringsinformation på servicekanalen 869,850 MHz.

Medfølgende tilbehør 

Netaggregat med vinklet stik A11

Informationsmærkat SST

For andet tilbehør henvises til vores hjemmeside 
www.comfortaudio.com
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Fejlsøgning  

Dårlig rækkevidde
I visse miljøer, der f.eks. består af beton, jern og plademetal, kan række
vidden være kort. I sådanne miljøer kan det være nødvendigt at øge ud
gangseffekten. 
Se afsnittet Sendereffekt.

!

Service og garanti 
Comfort Audio AB tilbyder en garanti i to år fra leveringsdato. Den dæk
ker alle fabrikations og materialefejl. På tilbehør er der 90 dages garanti 
fra leveringsdato. Der kan være særlige regler om garanti i dit område. 
Fejl forsaget af ublid behandling eller indgreb i produktet eller dets tilbe
hør er ikke dækket af garantien.

Batterier af den type, der indgår i Comfort Digisystem, bør oplades ofte 
og i kort tid. De er konstrueret, så de efter den halve opladningstid har 
nået 90 % af deres kapacitet. Batteriernes ydeevne bevares optimalt, hvis 
batterierne ikke dybaflades ved opbevaring. Batteriets kapacitet bliver 
kortere med tiden. Batteriets levetid påvirkes af hvordan det anvendes. 
Kontakt indkøbsstedet, når batteriet skal udskiftes.

Du er altid velkommen til at kontakte os på Comfort Audio, hvis du har 
spørgsmål.

Tekniske data

Teknologitype: SST – SecureStream Technology
Rækkevidde: Ca. 0,510 m
Størrelse: 163 x 95 x 21 mm
Vægt:  161 g
Frekvens:  869,850 MHz
Antenne:  Indbygget
Drift: Kontinuerlig nettilslutning alt.
 op til 40 timers batteridrift 
Batteri: Opladeligt LiPolymer
Opladningstid: Ca. 2 timer
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Vigtige sikkerhedsforskrifter –
Læs dette, inden du benytter produktet

1)  Læs denne vejledning.

2) Gem denne vejledning.

3) Overhold alle advarsler.

4)  Følg alle instruktioner.

5)  Brug ikke produktet i nærheden af vand.

6)  Rengør kun med en tør klud.

7) Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, 
komfurer eller andre apparater (inklusive forstærkere), der 
producerer varme.

8) Foretag ikke ændring af sikkerhedsfunktionen i det polariserede 
eller jordede stik. Et polariseret stik har to flade stikben og en 
tredje gren til jordforbindelse. Det flade stikben eller grenen 
til jordforbindelsen er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis det 
medfølgende stik ikke passer til stikkontakten, skal du kontakte 
en elektriker for at udskifte den gamle stikkontakt. (Gælder kun 
netelementer med polariseret stik)

9) Beskyt strømledningen fra at blive trådt på eller blive mast, især på 
stikket, i opbevaringsrum og hvor ledningen går ind i produktet.

10)  Brug kun originaltilbehør fra Comfort Audio AB.

11) Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr, eller når produktet ikke 
anvendes i længere tid.

12) Service må kun foretages på et af Comfort Audio AB autoriseret 
servicecenter. Service er påkrævet, når produktet er blevet 
beskadiget f.eks. hvis elstikket eller kablet er gået i stykker, der er 
spildt væske på produktet eller noget er faldet på produktet, hvis 
produktet har været udsat for regn eller fugtighed, ikke fungerer 
normalt eller hvis produktet er blevet tabt. 
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13)  Start med at lytte ved lav lydstyrke. 

14) For høj lydstyrke kan medføre alvorlige skader på din hørelse.

15) Produktet må ikke skilles ad.

16) Hvis produktet er åbnet på grund af en skade, skal service udføres 
på et af Comfort Audio AB autoriseret servicecenter.

17)  Benyt aldrig en sender eller modtager, der er indstillet på en 
uautoriseret frekvens. Kontrollér dette med frekvensmyndigheden i 
landet, hvor udstyret skal anvendes.

18)  Produktet indeholder følsomt elektronisk udstyr og skal håndteres 
med omhu.

19) Oplad aldrig produktet på et lukket ikkeventileret sted, så som 
tasker, etuier eller andre lukkede opbevaringssteder. 

20) Der må kun anvendes batteri og opladningsaggregat fra Comfort 
Audio AB.

21) Du kan ikke selv skifte batterier; kontakt indkøbsstedet.

22) ADVARSEL! Risiko for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes 
korrekt.

23) Produktet eller batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme 
som solskin, ild, osv.

24) ADVARSEL! Halsslyngen må aldrig anvendes ved leg, eller når der er 
risiko for at blive fanget i noget.

25) Produkterne indeholder radiosendere. Anvend ikke produkterne på 
steder, hvor det er forbudt at bruge elektronisk udstyr, f. eks. i fly.

26)  For at forhindre at batteriet tager skade, bør du aldrig lade 
produkterne ligge afladet i længere tid.

27)  Anvendes produkterne ikke over en længere periode bør produkterne 
være frakoblet opladeren.
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Monteringsvejledning

Vægmontering
Monter beslagene til Sync DY10 på væggen. Se nedenstående skabelon.
OBS! Skabelonen er ikke i korrekt skala.

10
7m

m

Min: 5mm

Max: 4.8mm

Max: 9.8mm
Min: 6mm
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Comfort Audio AB 
Box154, SE301 05 Halmstad, Sverige  

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