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Wprowadzenie do Comfort Digisystem

Dziękujemy, że wybrali Państwo Comfort Digisystem. Nasze produkty są proste 
w użyciu, bez względy na to, czy używasz aparatu słuchowego czy też nie.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu prosimy uważnie przeczytać 
Instrukcję Obsługi.

Urządzenie Comfort Digisystem wyposażone jest w technologię SST  
- SecureStream Technology - cyfrową technologię zapewniającą bezpieczny, 
kodowany  przekaz radiowy w czasie rzeczywistym.



4 Sync DY10

Przedstawiamy Comfort Digisystem Sync DY10

Comfort Digisystem Sync DY10 jest urządzeniem instalowanym na ścianie 
lub umieszczanym na stole np. w klasie, sali wykładowej lub pokoju 
konferencyjnym.
Celem DY10 jest zapewnienie osobom noszącym jedno lub więcej urządzeń 
Comfort Digisystem łatwego dostępu do właściwych kanałów oraz kodu 
używanych w obiekcie, tj. umożliwienie bezproblemowej synchronizacji 
urządzeń.

Jedyne, co użytkownik musi zrobić to aktywować tryb parowania swojego 
urządzenia Comfort Digisystem w pobliżu Sync DY10. W przypadku większość 
produktów wystarczy przytrzymać wciśnięty przycisk parowania przez więcej 
niż 1 sekundę.
Dzięki temu użytkownik nie musi wprowadzać zmian konfiguracji ręcznie; są 
one wprowadzane automatycznie.
Gdy użytkownik zechce połączyć się z innym system, procedurę tę należy 
powtórzyć. Wszystkie urządzenia Comfort Digisystem zachowują ustawiony 
kanał i kod nawet po wyłączeniu. DY10 można wykorzystać zarówno w  
system jedno-, jak i dwukanałowych. W systemach dwukanałowych główny 
kanał wykorzystywany jest do transmisji wszystkich dźwięków, zaś kanał 
przyłączeniowy do przesyłu dźwięków np. z mikrofonu Push-to-talk.  
Sync DY10 automatycznie synchronizuje oba kanały z produktem Comfort  
Digisystem, który zawiera zarówno nadajniki jak i odbiorniki, jak np.  
Microphone DM30.
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Funkcje – Sync DY10

On/Off

Wyświetlacz

Wskaźnik funkcji

Śruba blokująca przy 
zawieszeniu na ścianie

Mocowanie na śrubę

Mocowanie na śrubę

Przycisk funkcji
Przycisk Menu

Przycisk funkcji

Wyjście kabla 
ładującego

Gniazdo ładowania
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Zaczynamy

Ładowanie i podłączenie do sieci zasilającej
Sync DY10 można ładować ale zazwyczaj urządzenie jest zasilane z sieci  
elektrycznej. Do pracy bateryjnej DY10 musi zostać wstępnie ładowany przez 
co najmniej dwie godziny przed pierwszym użyciem. Wyładowana całkowicie 
bateria wymaga ok. dwóch godzin do pełnego naładowania.

Na wyświetlaczu pokaże się wskaźnik ładowania. Gdy urządzenie jest 
naładowane, przechodzi w tryb podtrzymywania stanu akumulatora po 
naładowaniu. W przypadku pracy na baterii, np. po awarii zasilania, urządzenie 
może działać przez maks. 40 godzin. Gdy awarii sieci zasilającej potrwa dłużej, 
urządzenie automatycznie uruchomi się po przywróceniu zasilania.

Nie wolno wymieniać akumulatora samodzielnie; należy skontaktować się z  
punktem sprzedaży.

Podłączenie ładowarki do Sync DY10

UWAGA! 
Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczanej  

przez Comfort Audio AB.

A B C
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Pierwsze użycie

Mocowanie ścienne
Zamocuj uchwyty montażowe dla Sync DY10 na ścianie. Podczas wiercenia 
można skorzystać z szablonu zamieszczonego z tyłu instrukcji. 

Urządzenie wolnostojące
Sync DY10 można również umieścić na stole. Gumowe elementy na spodzie 
urządzenia uniemożliwią jego swobodne przesuwanie się po powierzchni stołu. 

Uruchomienie
Upewnij się, że ładowarka urządzenia jest podłączona.

Uruchom Sync DY10 naciskając jednocześnie przyciski        i       z tyłu 
urządzenia; wyświetlacz zaświeci się. Urządzenie wyłącza się w taki sam 
sposób, naciskając oba przyciski jednocześnie.

Jeżeli ładowarka nie jest podłączona, gdy urządzenie DY10 zostanie  
uruchomione, wyświetlone zostanie pytanie “Active Battery backup?”.  
Jeżeli chcesz uruchomić Sync DY10 bez podłączania ładowarki, wybierz “Yes”. 
Jeżeli jednak nie chcesz aktywować trybu pracy bateryjnej, wybierz “No” i  
upewnij się, że przed ponownym uruchomieniem urządzenia ładowarka  
zostanie podłączona.

start up?

Włączenie i wyłączenie Sync DY10
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Wskaźnik funkcji
Gdy urządzenie Sync DY10 jest uruchomione (patrz sekcja menu Kanały) 
jest to sygnalizowane za pomocą wskaźnika funkcji. Podczas pracy w trybie 
bateryjnym wskaźnik miga, zaś gdy urządzenie zasilane jest z sieci, wskaźnik 
generuje ciągłe białe światło.

Sterownik menu
Przy pomocy sterownika menu można dokonywać następujących operacji:

Zmiana języka
Domyślnie, językiem menu jest język angielski. Naciśnij przycisk Menu, by 
wejść do menu i użyj przycisków funkcji do nawigacji w górę i w dół:

Przycisk funkcji (przesuwa podświetlenie w górę)

Przycisk menu (otwiera menu/wybiera funkcję)

Przycisk funkcji (przesuwa podświetlenie w dół)
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W większości krajów europejskich kanały 1, 2 i 3 są kanałami wolnymi i nie 
wymagają licencji. 

Więcej kanałów można wybrać w menu Extended. Jednak kanały te często 
wymagają licencji; patrz Zasięg radiowy i kanały. 

Menu

By wejść do menu, naciśnij przycisk Menu.

Poniżej zamieszczono opis każdego menu. Do przesuwania podświetlenia w 
górę i w dół służą przyciski funkcyjne.  

Wciśnij przycisk Menu, by wybrać podświetloną opcję.

Kanały

Produkty Comfort Digisystem działają w szerokim zakresie pasm 
częstotliwości. Niektóre produkty jednokanałowe działają w wybranych lub 
też we wszystkich pasmach częstotliwości, zaś produkty dwukanałowe są 
dostępne w różnych odmianach dla różnych kombinacji częstotliwości.  
Wszystkie te kanały i kombinacje kanałów można wybrać w DY10. Wybierając 
kanały należy wziąć pod uwagę środowisko, w którym urządzenie Digisystem 
będzie użytkowane.

Ustawienie Kanału Głównego
Kanał Główny to kanał radiowy wykorzystywany w systemach jednokanałowych 
oraz kanał nadawczy w systemach dwukanałowych.
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Gdy pole Active jest zaznaczone, DY10 wysyła w trybie ciągłym informacje  
parujące dla Kanału Głównego. By informacje parujące dla Kanału 
Towarzyszącego mogły zostać przesłane do produktu Comfort Digisystem, 
Kanał Główny musi być ustawiony i aktywowany.

Ustawienie Kanału Towarzyszącego 
Kanał Towarzyszący wykorzystywany jest w systemach dwukanałowych. 
Kanał Główny oraz Kanał Towarzyszący nie mogą wykorzystywać tych samych 
lub sąsiadujących pasm częstotliwości. Kanał Główny można ustawić na 
częstotliwość wyższą, zaś Kanał Towarzyszący na częstotliwość niższą, lub 
odwrotnie. Sprawdź, z jakimi częstotliwościami mogą pracować urządzenia 
Comfort Digisystem, które masz zamiar użytkować na terenie obiektu.

Jeżeli produkty Comfort Digisystem zostaną zsynchronizowane niewłaściwie 
lub gdy ustawienia częstotliwości i kanału nie są kompatybilne lub produkt nie 
potrafi wykorzystać danych częstotliwości, wyświetlony zostanie komunikat o 
błędzie.

Gdy pole Active jest zaznaczone, DY10 wysyła w trybie ciągłym informacje 
parujące dla Kanału Przyłączeniowego. Jeżeli Kanał Towarzyszący ma nie być 
używany, pole Active powinno pozostać odznaczone. 
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Wybór nowego kodu

Można tu utworzyć nowy kod dla systemu (wspólny dla Kanału Głównego i 
Towarzyszącego). Nowy kod zostaje rozesłany do wszystkich urządzeń w  
ramach system podczas parowania z pomocą DY10.

Odbiór informacji parujących

Przy pomocy tej funkcji informacje parujące (Kanał Główny, kod oraz  
ewentualnie Kanał Towarzyszący) zostają odebrane przez DY10, gdy  
urządzenie to ma być użyte w istniejącym systemie.

Moc nadawcza

Ustawienie mocy nadawczej

Przy pomocy tej funkcji można ustawić zasięg DY10. Wyższa wartość zapewnia 
wyższą moc, a w związku z tym, większy zasięg. Większa moc wyjściowa 
może zakłócać inne systemy w okolicy. Dlatego też moc wyjściową należy 
ustawić na możliwie niskim poziomie, uwzględniając niezbędny do pokrycia 
obszar. Szacowany zasięg od poziomu minimalnego do maksymalnego 
mocy wyjściowej wynosi ok. 0,5 - 10 m, ale może wahać się w zależności od 
środowiska.
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Można tu włączyć lub wyłączyć funkcję kodu PIN (blokada wybranych funkcji). 

Settings (Ustawienia)

Aktywacja kodu PIN

Korzystając z opcji Change PIN można utworzyć własny kod PIN. Wybierz cyfry 
korzystając z przycisków menu. Wybierz  by zapisać lub x , by wyjść bez  
zapisywania.

Change PIN (Zmiana PIN)

Gdy kod PIN jest aktywny, zablokowane funkcje można odblokować tylko w 
ciągu 3 sekund od uruchomienia urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku 
Menu. 

Gdy kod PIN jest aktywny, jego podanie jest wymagane do odblokowania 
wybranych funkcji.

W przypadku zapomnienia kodu PIN należy skontaktować się z punktem 
zakupu w celu odblokowania urządzenia.

Hide PIN entry (Ukryj kod PIN)
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About (O)

Informacja o oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu.

Zmiana języka

Możliwość ustawienia żądanego języka menu. Domyślnie, językiem menu jest 
język angielski.

Factory reset (Reset fabryczny)

Resetuje urządzenie do ustawień fabrycznych. Usuwa również wszystkie 
informacje parujące.

Aktywacja pracy bateryjnej

Umożliwia włączenie lub wyłączenie bateryjnego trybu pracy. Podczas pracy 
bateryjnej urządzenie może być również podłączone do sieci zasilającej.  
Podczas pracy w trybie bateryjnym bez podłączonej sieci zasilającej, czas 
pracy wynosi do 40 godzin.
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Zasięg radiowy i kanały

Sync DY10 ma wbudowaną antenę.

Zasięg (odległość, na jaką Sync przesyła informacje parujące) jest  
regulowany w granicach 0,5-10 m. Zakres ten uzależniony jest również od 
środowiska pracy.

DY10 wysyła informacje parujące jedynie dla kanału serwisowego  
869.850 MHz.

Dołączone akcesoria 

Zasilacz ze złączem A11

Naklejka informacyjna SST

Informacje o innych akcesoriach można znaleźć  
na naszej stronie internetowej  

www.comfortaudio.com
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Rozwiązywanie problemów
Słaby zasięg
W niektórych środowiskach, gdzie występują np. konstrukcje betonowe lub 
metalowe, zasięg może być mniejszy. W takich środowiskach może zajść 
konieczność zwiększenie poziomu mocy wyjściowej. Patrz sekcja Moc  
nadawcza.

!

Serwis i gwarancja 
Comfort Audio AB udziela na swoje produkty ograniczonej gwarancji przez 
okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancją objęte są wszystkie wady fabryczne 
i materiałowe. Na akcesoria udziela się gwarancji przez 90 dni od daty zakupu.
Mogą obowiązywać lokalne przepisy lub uzgodnienia. Gwarancją nie są objęte 
usterki powstałe na skutek nieostrożnego obchodzenia się z produktem lub 
samowolnej ingerencji w produkt.

Comfort Digisystem wykorzystuje typ baterii, w przypadku którego zaleca się 
częste, ale niezbyt intensywne ładowanie. Baterie skonstruowane są w taki 
sposób, że po połowie czasu ładowania uzyskują 90% swojej pojemności. 
Baterie najlepiej zachowują swoje właściwości, jeśli nie nastąpi ich głębokie 
wyładowanie w trakcie przechowywania. Pojemność baterii zmniejsza się 
z czasem i jest to zjawisko normalne. Żywotność baterii zależy od sposobu 
użytkowania urządzenia. W przypadku konieczności wymiany baterii prosimy 
się skontaktować z punktem sprzedaży.

W razie potrzeby prosimy się zwracać do Comfort Audio — chętnie odpowiemy 
na wszelkie pytania.

Dane techniczne

Rodzaj technologii: SST – SecureStream Technology
Zasięg: Ok. 0,5-10 m
Wymiary: 163 x 95 x 21 mm
Masa:  161 g
Częstotliwość:  869.850 MHz
Antena:  Wbudowana
Działanie: Stałe podłączenie do sieci zasilającej lub do 40 godzin  
 pracy 
Bateria: Akumulator litowo-polimerowy
Czas ładowania: Ok. 2 godzin
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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa - Prosimy zapoznać 
się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z produktu

1) Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

2) Należy zachować niniejszą instrukcję.

3) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.

4) Należy wykonywać wszystkie instrukcje.

5) Nie wolno użytkować urządzenia w pobliżu wody.

6) Urządzenie należy czyścić wyłączenie suchą ściereczką.

7) Nie wolno używać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece czy 
inne urządzenia (w tym również wzmacniacze) generujące ciepło.

8) Nie wolno modyfikować wtyczek spolaryzowanych lub z uziemieniem. 
Spolaryzowana wtyczka wyposażona jest w dwa bolce płaskie oraz 
trzeci bolec uziemiony. Szeroki bolec został tam umieszczony dla 
bezpieczeństwa użytkownika. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do 
gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany wtyczki. 
(Dotyczy wyłącznie zestawów z wtyczkami spolaryzowanymi)

9) Należy chronić przewód zasilający przed nadepnięciem lub utknięciem, 
zwłaszcza w miejscu w pobliżu wtyczki oraz w miejscu, w którym wychod-
zi on z urządzenia.

10) Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów oferowanych przez 
Comfort Audio AB.

11) Podczas burzy lub nieużywania przez dłuższy okres czasu należy odłączyć 
urządzenie od prądu.

12) Serwis urządzenia powinien być przeprowadzany wyłącznie przez 
dostawcę usług zatwierdzonego przez Comfort Audio AB.  Serwis jest 
wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. 
przewód zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone, na urządzenie rozlano 
ciecz lub też upadł na nie jakiś przedmiot, urządzenie zostało narażone 
na kontakt z deszczem lub wilgocią, nie pracuje normalnie lub zostało 
upuszczone. 
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13)  Zacznij słuchać przy niskim poziomie głośności. 

14) Zbyt wysoki poziom głośności może poważnie uszkodzić.

15) Nie wolno demontować urządzenia.

16) Jeżeli produkt został otwarty w wyniku uszkodzenia, serwis urządzenia 
powinien być przeprowadzany wyłącznie przez dostawcę usług zatwierd-
zonego przez Comfort Audio AB. 

17) Nigdy nie wolno używać nadajnika lub odbiornika ustawionego na nie-
dozwolone częstotliwości. Należy sprawdzić możliwość użycia danej 
częstotliwości, kontaktując się z odpowiednim organem w danym kraju.

18) Produkt zawiera czuły sprzęt elektroniczny i należy obchodzić się z nim 
ostrożnie.

19) Nie wolno ładować urządzenia w niewentylowanych przestrzeniach, jak 
np. w torbie, walizce, itp.

20) Należy używać wyłącznie baterii i zasilaczy oferowanych przez Comfort 
Audio AB.

21) Nie wolno wymieniać akumulatora samodzielnie; należy skontaktować się 
z punktem sprzedaży.

22) OSTRZEŻENIE! Niewłaściwe ładowanie akumulatora może grozić 
wybuchem.

23) Produktu oraz baterii nie wolno wystawiać na działanie źródła intensy-
wnego ciepła, jak np. słońca, ognia, itp.

24) OSTRZEŻENIE! Obwodu naszyjnego nie należy używać podczas zabawy 
lub istnieje ryzyko jego utknięcia.

25) Produkty zawierają nadajnik radiowy. Nie należy używać tych produktów w 
miejscach, gdzie zabronione jest używanie urządzeń elektronicznych, np. 
w samolocie.
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Może ulec zmianie

26)  W celu uniknięcia uszkodzenia baterii nie pozostawiaj produktu na dłuższy 
czas z wyładowaną baterią.

27)  Wyłącz ładowarkę, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy okres.
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Instrukcje montażu

Mocowanie ścienne
Zamocuj uchwyty montażowe dla Sync DY10 na ścianie. Patrz szablon poniżej.
UWAGA! Szablon nie jest narysowany w skali.

10
7m

m

Min: 5mm

Max: 4.8mm

Max: 9.8mm
Min: 6mm
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Wyprodukowano przez:

Comfort Audio AB 
Box 154, SE-301 05 Halmstad, Sweden   

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

Dystrybutor w Polsce:
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

ul. Kowiktorska 3/5
00-217 Warszawa

tel. +48 22 887 86 12
aparaty@csim.pl    www.csim.pl


