
Comfort Digisystem Handleiding

SecureStream
Technology

Sync
DY10

Nederlands



2 Sync DY10

Handleiding
 
Inhoudsopgave blz.

Inleiding tot Comfort Digisystem   3

Presentatie van de Sync DY10   4

Functies – Sync DY10   5

Aan de slag   6

Het eerste gebruik   7

Menu   9

Draadloos bereik en kanalen 14

Meegeleverde accessoires 14

Problemen oplossen 15

Service en garantie 15

Technische specificaties 15

Belangrijke veiligheidsvoorschriften 16

Montagehandleiding 19



3Sync DY10

Inleiding tot Comfort Digisystem
Bedankt om voor Comfort Digisystem te kiezen. Onze producten zijn 
eenvoudig in gebruik, of u nu een hoorapparaat heeft of niet. 

Lees de handleiding voordat u het product gebruikt.

Comfort Digisystem is uitgerust met de SST-technologie – SecureStream 
Technology – een digitale technologie die beveiligde draadloze communicatie 
mogelijk maakt zonder vertraging.
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Presentatie van de Sync DY10

De Sync DY10 is een apparaat dat op de muur wordt gemonteerd of op 
tafel geplaatst wordt, bijvoorbeeld in een klaslokaal, een auditorium of een 
conferentiezaal. 

Het doel van de RI-10 is dat mensen die een of meerdere Comfort Digisystem-
apparaten bij zich hebben, eenvoudig toegang kunnen krijgen tot de juiste 
 kanalen en codesleutel voor het systeem dat in het lokaal gebruikt wordt, 
d.w.z. het zorgt ervoor dat de apparaten worden gesynchroniseerd.

Het enige wat de gebruiker moet doen is dichtbij de Sync DY10 de 
koppelingsmodus activeren voor zijn Comfort Digisystemapparaat. Bij de 
meeste producten wordt dit gedaan door het > 1 sec. ingedrukt houden van de 
koppelingsknop. 
Op deze manier hoeft de gebruiker geen manuele instellingen en wijzigingen 
aan te brengen; alles gebeurt automatisch.

De procedure wordt overgedaan wanneer de gebruiker zich vervolgens 
wil aansluiten op een ander systeem. Alle comfort Digisystemappareten 
behouden hun ingesteld kanaal en codesleutel, zelfs wanneer de toestellen 
zijn uitgeschakeld. De DY10 kan worden gebruikt voor zowel éénkanaals- 
als tweekanaalssystemen. In tweekanaalssystemen wordt een Hoofdkanaal 
gebruikt voor verzending van al het geluid samen met een Begeleigend 
kanaal voor geluid van bijvoorbeeld push-to-talk-microfoons. De Sync RI-10 
synchroniseert automatisch beide kanalen aan Comfort Digisystemproducten 
die zowel zenders als ontvangers hebben, zoals de Microphone DM30.
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Functies – Sync DY10

On / Off

Display

Functie-indicator

Vastzetschroef voor 
wandmontage

Schroefbevestiging

Schroefbevestiging

Functietoets
Menuknop

Functietoets

Trekontlasting voor 
de oplaadkabel

Aansluiting oplader
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Aan de slag

Opladen en stroomaansluiting
De Sync DY10 is oplaadbaar, maar wordt voornamelijk aangedreven door 
elektriciteit. Bij batterijvoeding moet de DY10 ten minste 2 uur worden 
opgeladen voor het eerste gebruik. Een lege batterij heeft ca. 2 uur nodig om 
volledig op te laden. 

De oplaadstatus wordt getoond in het display. Wanneer het apparaat 
volledig is opgeladen, schakelt het over op onderhoudsladen. Als de 
batterijvoeding geactiveerd is, werkt het apparaat tot 40 uur na bijvoorbeeld 
een stroomstoring. Als de stroomstoring langer duurt, dan start het apparaat 
automatisch op wanneer de stroom terugkeert. 

Het is niet mogelijk de batterij zelf te vervangen, neem daarvoor contact op 
met uw verkooppunt.

Het aansluiten van de oplader aan de Sync DY10

OPMERKING 
Gebruik alleen de meegeleverde oplader 

van Comfort Audio AB.

A B C
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Het eerste gebruik

Wandmontage
Monteer de beugels voor de Sync DY10 op de muur. Gebruik indien nodig 
het meegeleverde boorschema achteraan deze handleiding voor een juiste 
plaatsing. 

Vrije plaatsing
De Sync DY10 kan ook worden geplaatst op tafel. Het apparaat blijft op zijn 
plaats liggen dankzij het zachte rubberen frame op de onderkant van het 
apparaat. 

Aanzetten
Zorg ervoor dat de oplader van het apparaat is aangesloten. 

Zet de DY10 aan door gelijktijdig        en        in te drukken op de achterkant 
van het apparaat, het display licht op. Het apparaat wordt op dezelfde manier 
uitgeschakeld door beide toetsen gelijktijdig in te drukken. 

Als de oplader niet is aangesloten wanneer de DY10 wordt gestart, verschijnt 
de vraag "Active Battery backup?”. Als u de Sync DY10 wilt opstarten zonder de 
oplader aan te sluiten, selecteer dan "Yes". Als u de batterij niet wilt activeren, 
selecteer dan "No" en zorg ervoor dat de oplader is aangesloten en start het 
apparaat opnieuw.

start up?

De Sync DY10 aan- en uitzetten
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Functie-indicator
Wanneer de Sync DY10 aan staat en geactiveerd is (zie hoofdstuk Kanalen) 
wordt dit getoond met behulp van de functie-indicator. Bij batterijvoeding 
knippert de indicator en bij netvoeding licht hij vast op. 

Menutoets
Er zijn drie verschillende opties te selecteren met de menutoets

Taal wijzigen 
Bij levering staat de menutaal ingesteld op het Engels. 
Druk op de menutoets om het menu te openen en gebruik de functietoetsen 
om naar boven en beneden te bladeren:

Functietoets (verplaatst de markering naar boven)

Menutoets (opent het menu/wordt gebruikt om te selecteren)

Functietoets (verplaatst de markering naar beneden)
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Kanalen 1, 2 en 3 zijn in de meeste Europese landen vrije kanalen waar geen 
toestemming voor nodig is.

Menu

Houd de menutoets ingedrukt om naar het hoofdmenu te gaan.

Hieronder volgt de beschrijving van alle menu's. Gebruik de functie-
toetsen om de selectie omhoog of omlaag te verplaatsen. 
Houd de menuknop ingedrukt om te selecteren.

Kanalen

De verschillende producten van Comfort Digisystem dekken een groot fre-
quentiebereik. Enkele éénkanaal producten dekken delen van het gehele 
frequentiebereik van Digisystem en tweekanaal producten zijn beschikbaar in 
verschillende varianten voor verschillende frequentiecombinaties. 
In de DY10 kunnen alle kanalen en kanaalcombinaties geselecteerd worden. 
Wanneer de kanalen gekozen worden moet worden gelet op welke Digisystem-
producten er in het lokaal gebruikt moeten worden. 

Instellen van het Hoofdkanaal
Het Hoofdkanaal is het radiokanaal dat wordt gebruikt in een éénkanaals-
systeem of als uitzendend kanaal in een tweekanaalssysteem.

Onder Uitgebreid kunnen meerdere kanalen worden gekozen. Voor deze 
kanalen is vaak toestemming vereist; zie het hoofdstuk Draadloos bereik en 
kanalen. 
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Indien het vakje Actief aangevinkt is, verstuurt de DY10 continu koppelings-
informatie voor het Hoofdkanaal. Om koppelingsinformatie voor een Bege-
leidend kanaal over te dragen naar een Comfort Digisystemproduct moet het 
Hoofdkanaal worden ingesteld en geactiveerd.

Instellen van het Begeleidende kanaal
Het begeleidende kanaal wordt gebruikt in een tweekanaalssysteem. Het 
Hoofdkanaal en het Begeleidend kanaal kunnen niet op dezelfde of op een 
nabijgelegen frequentie ingesteld worden. Het Hoofdkanaal kan op een hoge 
frequentie worden ingesteld en het Begeleidend kanaal op een lage frequen-
tie, of omgekeerd. Controleer voor welke frequenties de Comfort Digisystem-
producten, die in het lokaal moeten worden gebruikt, gemaakt zijn.

Als Comfort Digisystem-producten worden gesynchroniseerd met een kanaal-
instelling die niet met deze frequenties of frequentiecombinaties compatibel 
is, dan geeft het product een foutmelding weer. 

Indien het vakje Actief aangevinkt is, verstuurt de DY10 continu koppelings-
informatie voor het Begeleidende kanaal. Als het Begeleidend kanaal niet 
moet worden gebruikt, mag het vakje Actief niet aangevinkt zijn. 
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Instellen van een nieuwe codesleutel

Hier kan een nieuwe codesleutel worden ingesteld voor het systeem (gelijk 
voor zowel het Begeleidende als het Hoofdkanaal). De nieuwe codesleutel 
wordt verspreid naar alle apparaten die in het systeem worden gebruikt 
wanneer ze gekoppeld worden met behulp van de DY10.

Koppelingsgegevens ontvangen

Met behulp van deze functie kan koppelingsinformatie (Hoofdkanaal en de 
codesleutel en eventueel Begeleidend kanaal) worden ontvangen door de 
DY-10 als die bijvoorbeeld moet worden gebruikt in een bestaand systeem. 

Zendvermogen

Instellen van het Zendervermogen

Met behulp van deze instelling kan het bereik van de DY10 worden aangepast. 
Een hogere waarde geeft meer effect en dus een groter bereik. Een hogere 
waarde riskeert echter het verstoren van andere systemen in de omgeving. 
Stel daarom de instelling zo laag mogelijk, rekening houdend met het 
gewenste gebruiksgebied. Het geschat bereik voor het laagste tot het hoogste 
effect is ongeveer 0,5-10 m, maar dit kan variëren afhankelijk van de 
omgeving. 
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Hier kan de PIN-code aan- en uitgezet worden (blokkeren van geselecteerde 
functies). 

Instellingen

Activering van de PIN-code

In de menuoptie Verander PIN kunt u zelf een PIN code selecteren.
Kies de cijfers met de menutoets. Kies om op te slaan en x om af te sluiten 
zonder op te slaan. 

PIN wijzigen

Als de PIN code geactiveerd wordt, is het enkel mogelijk om het menu te 
deblokkeren binnen 3 seconden na het opstarten van het apparaat door de 
menutoets in te drukken.

Een PIN-code is vereist om de menufuncties te deblokkeren waarvoor de PIN-
code geactiveerd is. 

Als u uw pincode vergeet kunt u contact opnemen met uw verkooppunt om het 
apparaat te deblokkeren. 

Verstop PIN
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Over

Hier krijgt u informatie over welke software op het apparaat is geïnstalleerd.

Taal wijzigen

Hier kan de gewenste menutaal worden ingesteld. 
Bij levering staat de menutaal ingesteld op het Engels. 

Terug naar fabrieksinstellingen

Herstelt de fabrieksinstellingen op het apparaat. Wist ook alle koppelings-
informatie. 

Activeer batterijvoeding

Hier kunt u de functie Batterijvoeding in- en uitschakelen. Het apparaat kan 
ook aangesloten zijn op netspanning om batterijvoeding te activeren. 
Bij batterijvoeding en zonder netvoeding, kan het apparaat tot 40 uur worden 
gebruikt.
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Draadloos bereik en kanalen

De antenne van de Sync DY10 is ingebouwd. 

Het bereik (hoe ver de Sync koppelingsinformatie verstuurt) is instelbaar 
binnen ongeveer 0,5-10 m. Dit kan variëren afhankelijk van de omgeving. 

De DY10 stuurt alleen de koppelingsinformatie op het servicekanaal  
869,850 MHz.

Meegeleverde accessoires 

Voeding met haakse aansluiting A11

Informatiesticker SST

Voor overige accessoires, bezoek onze website 
www.comfortaudio.com
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Problemen oplossen  
Slecht bereik
In sommige omgevingen die bestaan uit bijv. beton, ijzer en staal kan het 
bereik kleiner zijn. In dergelijke omgevingen kan het nodig zijn om het 
vermogen te verhogen. 
Zie het hoofdstuk Zendvermogen.

!

Service en garantie 
Comfort Audio AB biedt een uitgebreide garantie op producten aan gedurende 
twee jaar na levering. Deze dekt alle fabricage- en materiaalfouten. Voor 
accessoires en batterijen geldt een garantie van één jaar vanaf de leverdatum.
Er kunnen plaatselijke overeenkomsten of bepalingen gelden. Fouten die 
veroorzaakt werden door onzorgvuldig gebruik of ingrepen in het product of 
bijbehorende accessoires worden niet gedekt door deze garantie.

Wij adviseren u om batterijen van het type die deel uitmaken van het Comfort 
Digisystem, regelmatig een beetje op te laden. Deze zijn zo gemaakt dat ze 
na slechts de helft van de oplaadtijd 90% van hun capaciteit hebben bereikt. 
De prestaties van de batterijen blijven optimaal als de batterij bij bewaren niet 
volledig wordt ontladen. Het is normaal dat de capaciteit van batterij na ver-
loop van tijd afneemt. De levensduur van de batterij wordt mede bepaald door 
de gebruiksgewoonten. Neem contact op met uw verkooppunt wanneer het tijd 
is om de batterij te vervangen.

U mag altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft.

Technische specificaties

Soort technologie: SST – SecureStream Technology
Bereik: Ca 0,5-10m
Grootte: 163 x 95 x 21 mm
Gewicht:  161 g
Frequentie:  869,850 MHz
Antenne:  Ingebouwd
Voeding: Continue netvoeding of
 tot 40 uur batterijvoeding 
Batterij: Oplaadbare Li-Polymeer
Oplaadtijd: Ca. 2 uur
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften -
Lees deze vooraleer u het product gebruikt

1) Lees deze instructies.

2) Hou deze instructies bij.

3) Hou rekening met alle waarschuwingen.

4)  Volg alle instructies.

5)  Gebruik het product niet in de nabijheid van water.

6)  Maak het enkel schoon met een droge doek.

7) Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, 
kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte 
produceren.

8) Maak de beveiligingsfunctie in het polariserende of geaarde stopcontact 
niet kapot. Een gepolariseerd stopcontact heeft twee gaten en een derde 
uiteinde met aarding. Het brede blad of uiteinde dient voor uw veiligheid. 
Mocht de geleverde stekker niet in uw stopcontact passen, neem dan 
contact op met een elektricien voor vervanging van uw oude stopcontact. 
(Alleen van toepassing voor stopcontacten met gepolariseerde 
contactpunten)

9) Bescherm het netsnoer tegen vertrappelen of klemmen, vooral aan de 
stekker, de opslagruimte, en daar waar het snoer het product binnen 
gaat.

10)  Gebruik enkel de originele accessoires van Comfort Audio AB.

11) Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of wanneer het product 
niet gebruikt wordt voor een lange tijd.

12) Onderhoud mag enkel worden uitgevoerd worden door een door Comfort 
Audio AB erkende dealer. Onderhoud is nodig wanneer het product is 
beschadigd bijvoorbeeld als de stekker of het netsnoer kapot zijn, als er 
vloeistof op het product is gekomen of er iets is op het product is gevallen, 
als het product is blootgesteld aan regen of vocht, als het niet normaal 
werkt of als het product op de grond is gevallen. 
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13)  Begin te luisteren op een laag volume. 

14) Te hoog volume kan uw gehoor ernstig schaden.

15) Het product mag niet uiteen worden gehaald.

16)  Als het product is geopend als gevolg van schade, moet een onderhoud 
worden uitgevoerd bij een door Comfort Audio AB erkende dealer.

17)  Gebruik de zender en ontvanger nooit op een niet toegelaten frequentie. 
Verifieer met de frequentieautoriteiten in het land waar het materiaal zal 
worden gebruikt.

18)  Het product bevat gevoelige elektronische apparatuur en moet met zorg 
worden behandeld.

19) Laad het product nooit op in een gesloten, niet geventileerde ruimte, 
zoals tassen, koffers of andere gesloten opslagruimtes. 

20) Gebruik enkel batterijen en opladers van Comfort Audio AB.

21) Het is niet mogelijk zelf de batterij te vervangen, neem daarvoor contact 
op met uw verkooppunt.

22) WAARSCHUWING! Er is ontploffingsgevaar als de batterij niet correct 
wordt vervangen.

23) Stel het product of de batterijen niet bloot aan extreme hitte zoals 
 zonneschijn, vuur, enz.

24) WAARSCHUWING! De neklus mag nooit worden gebruikt tijdens het 
spelen of als er risico is om ergens aan vast te geraken.

25) Deze producten bevatten radiozenders. Gebruik de producten niet op 
plaatsen waar het verboden elektronische apparaten te gebruiken, 
bijvoorbeeld in vliegtuigen.

26)  Laat om te voorkomen dat de batterij beschadigt het product niet langere 
tijd met een lege batterij liggen.

27)  Koppel de oplader los als het product gedurende langere tijd niet wordt 
gebruikt.
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Montagehandleiding

Wandmontage
Monteer de beugels voor de Sync DY10 op de muur. Zie onderstaande 
illustratie.
OPMERKING Het schema is niet op ware grootte.

10
7m

m

Min: 5mm

Max: 4.8mm

Max: 9.8mm
Min: 6mm



Geproduceerd door:

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

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