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Introduktion Comfort Digisystem

Tack för att Du har valt Comfort Digisystem. Produkterna är enkla att 
använda oavsett om du har hörapparat eller inte. 

Läs igenom bruksanvisningen innan du använder produkten.

Comfort Digisystem är utrustad med tekniken SST - SecureStream 
Technology - digital teknik som möjliggör avlyssningssäker 
radioöverföring utan tidsfördröjning. 
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Presentation av Sync DY10

Sync DY10 är en utrustning som monteras på väggen eller placeras 
på ett bord i till exempel ett klassrum, en föreläsningssal eller en 
konferenslokal. 

Syftet med DY10 är att personer som har med sig en eller flera Comfort 
Digisystemenheter enkelt ska få tillgång till rätt kanaler och kodnyckel 
för det system som används i lokalen, dvs att enheterna synkroniseras.

Det enda användaren behöver göra är att i närheten av Sync DY10 akti-
vera parningsläget för sin Comfort Digisystemenhet. På de flesta produk-
terna görs detta genom att parningsknappen hålls in > 1 sek. 
På så sätt behöver användaren inte göra manuella inställningar och 
ändringar, det sköts automatiskt.

Förfarandet görs om när användaren sedan vill ansluta sig till ett annat 
system. Samtliga Comfort Digisystemenheter behåller inställd kanal och 
kodnyckel även då enheterna stängs av. DY10 kan användas för såväl en-
kanalsystem som tvåkanalsystem. I tvåkanalsystem används en Huvudka-
nal för utsändning av allt ljud samt en Anslutande kanal för ljud från till 
exempel tryck-och-tala mikrofonen. Sync DY10 synkroniserar 
automatiskt båda kanalerna till Comfort Digisystemprodukten som har 
både sändare och mottagare, till exempel Microphone DM30.
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Funktioner - Sync DY10

On / Off

Display

Funktionsindikator

Låsskruv för 
väggmontage

Skruvfäste

Skruvfäste

Funktionsknapp
Menyknapp

Funktionsknapp

Dragavlastning för 
laddkabel

Ladduttag
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Komma igång

Laddning och nätanslutning
Sync DY10 är laddbar, men drivs huvudsakligen med el. Vid batteridrift 
laddas DY10 i minst 2 timmar innan den används första gången. Ett tomt 
batteri tar ca 2 timmar att ladda fullt. 

När enheten är fulladdad övergår den till underhållsladdning. Om 
batteridrift är aktiverad fungerar enheten upp till 40 timmar vid till 
exempel strömavbrott. Om strömavbrottet varar längre tid startar 
enheten automatiskt då ström finns. 

Det går ej att byta batteri själv, tag kontakt med inköpsstället.

Anslutning av laddare till Sync DY10

OBS! 
Använd endast medföljande laddare 

från Comfort Audio AB.

A B C
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Börja använda

Väggmontering
Montera fästena för Sync DY10 på väggen. Använd gärna den med-
följande borrmallen längst bak i manualen för korrekt placering. 

Fritt placerad enhet
Sync DY10 kan även placeras på ett bord. Enheten ligger stilla tack vare 
den mjuka gummiramen på enhetens undersida. 

Starta
Kontrollera att enhetens laddare är ansluten. 

Starta DY10 genom att samtidigt trycka in       och        på enhetens 
baksida, displayen tänds. Enheten stängs av på samma sätt genom att 
båda knapparna trycks in samtidigt. 

Om laddaren inte är ansluten när DY10 startas visas frågan “Active 
Battery backup?”. Om ni vill starta  Sync DY10 utan att ansluta den till 
laddare välj “Yes”. Om ni däremot inte vill aktivera batteridrift, välj “No” 
och se till att laddare ansluts och starta enheten igen.

start up?

Starta och stänga av Sync DY10
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Funktionsindikering
När Sync DY10 är i drift och aktiverad (se menyavsnitt Kanaler) visas 
detta med hjälp av funktionsindikatorn. Vid batteridrift blinkar indikatorn 
och vid nätanslutning lyser den med fast vitt sken. 

Menykontroll
Det går att göra följande val med menykontrollerna

Byt språk 
Vid leverans är menyspråket inställt på engelska. 
Tryck på menyknappen för att komma in i menyn och 
använd funktionsknapparna för att navigera upp och ner:

Funktionsknapp (flyttar markering uppåt)

Menyknapp (startar menyn/används för att välja)

Funktionsknapp (flyttar markering neråt)
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Meny

För att komma in i huvudmenyn trycker du in menyknappen.

Nedan följer beskrivning för respektive meny. Använd funktions-
knapparna för att flytta markeringen uppåt eller neråt. 
Tryck in menyknappen för att välja.

Kanaler

Comfort Digisystems olika produkter täcker stora frekvensband. Vissa 
enkanalprodukter täcker delar av Digisystems samtliga frekvensband 
och tvåkanalprodukterna finns i olika varianter för olika frekvenskombi-
nationer.

I DY10 kan samtliga kanaler och samtliga kanalkombinationer väljas. 
När kanaler väljs måste hänsyn tas till vilka Comfort Digisystem-
produkter som ska användas i lokalen.

Inställning av Huvudkanal
Huvudkanal är den radiokanal som används i enkanalsystem respektive 
utsändande kanal i tvåkanalsystem.

Kanal 1, 2 och 3 är i de flesta europeiska länder fria kanaler som ej 
kräver tillstånd.  
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Då rutan Aktiv är ibockad sänder DY10 kontinuerligt ut parnings-
information för Huvudkanal. För att parningsinformation för Anslutande 
kanal ska överföras till en Comfort Digisystemprodukt måste Huvudka-
nal vara inställd och aktiverad.

Inställning av Anslutande kanal
Anslutande kanal används i tvåkanalsystem. Huvudkanal och Anslutande 
kanal kan inte vara inställda på samma eller närliggande frekvens-
band. Man kan välja att ställa in Huvudkanal på en hög frekvens och 
Anslutande kanal på en låg frekvens, eller tvärtom. Kontrollera vilka 
frekvenser de Comfort Digisystemprodukter som ska användas i lokalen 
är gjorda för.

Om Digisystemprodukter som synkroniseras med aktuell kanal-
inställning ej är gjorda för dessa frekvenser eller frekvenskombinationer 
ges ett felmeddelande i produkten.

Då rutan Aktiv är ibockad sänder DY10 kontinuerligt ut parnings-
information för Anslutande kanal. Om Anslutande kanal ej ska användas, 
ska rutan Aktiv inte vara ibockad.

Under Utökat område kan fler kanaler väljas. Dessa kanaler kräver dock 
ofta tillstånd, se avsnitt Radioräckvidd och kanaler. 
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Val av Ny kodnyckel

Här kan ny kodnyckel skapas för systemet (gemensam för både 
Anslutande och Huvudkanal). Den nya kodnyckeln distribueras till alla 
enheter som används i systemet när de paras med hjälp av DY10.

Ta emot parningsinformation

Med hjälp av denna funktion kan parningsinformation (Huvudkanal och 
kodnyckel samt eventuellt Anslutande kanal) tas emot av DY10 då den 
till exempel ska användas i ett befintligt system. 

Sändareffekt

Inställning av Sändareffekt

Med hjälp av denna inställning kan räckvidden för DY10 justeras. Ett 
högre värde ger högre effekt och därmed längre räckvidd. Hög uteffekt 
riskerar att störa andra system i omgivningen. Ställ därför uteffekten så 
låg som möjligt, med hänsyn till önskat användningsområde. 
Uppskattad räckvidd för lägsta till högsta effekt är ca 0,5-10 m, men kan 
variera beroende på miljön. 
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Här kan du aktivera och avaktivera funktionen PIN-kod (lås av valda 
funktioner). 

Inställningar

Aktivering av PIN-kod

Under menyvalet Ändra PIN kan du själv skapa en PIN-kod.
Välj siffror med menykontrollen. Välj  för att spara och x för att avsluta 
utan att spara. 

Ändra PIN

Då PIN-kod aktiveras kommer det endast att vara möjligt att låsa upp 
menyn inom 3 sekunder från det att enheten startas genom att trycka in 
menyknappen.

PIN-kod krävs för att kunna låsa upp menyfunktionerna då PIN-kod är 
aktiverad. 

Om du skulle glömma din PIN-kod, vänligen tag kontakt med 
inköpsstället för att låsa upp enheten. 

Dold PIN-inmatning
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Om

Här finns information om vilken programvara enheten innehåller.

Byt språk

Här går det att aktivera önskat menyspråk. 
Vid leverans är menyspråket inställt på engelska. 

Fabriksåterställning

Återställer enheten till fabriksinställningar. Raderar även all parnings-
information. 

Aktivera batteridrift

Här kan du aktivera och avaktivera funktionen Batteridrift. Enheten kan 
även vara nätansluten vid batteridrift. 
Vid batteridrift, utan nätanslutning, är drifttiden upp till 40 timmar.
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Radioräckvidd och kanaler

Antennen i Sync DY10 är inbyggd. 

Räckvidden (hur långt Sync sänder parningsinformation) är justerbar 
inom ca 0,5-10 m. Detta kan dock variera beroende på miljön. 

DY10 sänder endast parningsinformation på servicekanalen 
869,850 MHz.

Medföljande tillbehör 

Nätaggregat med vinklad kontakt A11

Informationsdekal SST

För övriga tillbehör besök vår hemsida 
www.comfortaudio.com
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Felsökning  

Dålig räckvidd
I vissa miljöer som består av t.ex. betong, järn och plåt kan räckvidden 
bli kort. I sådana miljöer kan det vara nödvändigt att öka uteffekten. 
Se avsnitt Sändareffekt.

!

Service och garanti 
Comfort Audio AB erbjuder en garanti på produkter under två år från 
leveransdatum. Den täcker alla fabrikations- och materialfel. Tillbehör 
har en garanti under 90 dagar från leveransdatum. Lokala överenskom-
melser eller bestämmelser kan förekomma. Fel orsakade av ovarsam 
hantering eller ingrepp i produkten eller dess tillbehör täcks inte av 
garantin. 

Batterier av den typ som ingår i Comfort Digisystem rekommenderas att 
laddas ofta och lite. De är konstruerade så att de efter halva laddnings-
tiden har uppnått 90% av sin kapacitet. Prestandan för batterierna 
upprätthålls bäst om batteriet inte djupurladdas vid förvaring. Det är 
normalt att batteriets kapacitet minskar med tiden. Batteriets livslängd 
påverkas av användnings-vanor. Kontakta ert inköpsställe när det är 
dags att byta batteri. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Comfort Audio om du har 
några frågor.

Tekniska fakta
Typ av teknik: SST - SecureStream Technology
Räckvidd: Ca 0,5-10 m
Storlek: 163 x 95 x 21 mm
Vikt:  161 g
Frekvens:  869,850 MHz
Antenn:  Inbyggd

Drift: Kontinuerlig nätanslutning alt.
 upp till 40 timmar batteridrift  
Batteri: Uppladdningsbart Li-Polymer
Laddningstid: Ca 2 timmar



16 Sync DY10

Viktiga säkerhetsföreskrifter -
Läs detta innan du använder produkten

1)  Läs dessa instruktioner.
2) Behåll dessa instruktioner.
3) Beakta alla varningar.
4)  Följ alla instruktioner.
5)  Använd inte produkten nära vatten.
6)  Rengör endast med torr trasa.
7) Använd ej produkten nära varma källor så som element, ugnar eller 
 andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
8) Förstör inte säkerhetsfunktionen i den polariserande eller jordade 
 kontakten. En polariserad kontakt har två blad och en tredje jordad 
 spets. Det breda bladet eller spetsen finns där för din säkerhet. Om 
 den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en 
 elektriker för utbyte av den gamla elkontakten. (Gäller endast 
 nätdelar med polariserad kontakt)
9) Skydda elsladden från att bli trampad på eller bli ihopklämd, 
 speciellt vid stickproppen, i förvaringsutrymme samt där sladden 
 går in i produkten.
10)  Använd endast originaltillbehör från Comfort Audio AB.
11) Koppla ur kontakten ur vägguttaget vid åska eller när produkten inte 
 används under en längre tid.
12) Service får endast utföras hos, av Comfort Audio AB, godkänt 
 serviceställe. Service krävs när produkten har skadats på något 
 sätt, till exempel att elkontakten eller elkabeln har gått sönder, 
 vätska har spillts på produkten eller något har ramlat på produkten, 
 om produkten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt 
 eller om produkten har tappats. 
13)  Börja lyssna på låg volym. 
14) För hög volym kan allvarligt skada din hörsel.
15) Produkten får ej tas isär.
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16) Om produkten öppnas på grund av skada, ska service utföras hos, 
 av Comfort Audio AB, godkänt serviceställe.
17)  Använd aldrig sändare eller mottagare inställd på ej tillåten 
 frekvens. Kontrollera med frekvensmyndigheten i det land där 
 utrustningen ska användas.
18)  Produkten innehåller känslig elektronisk utrustning och måste 
 hanteras varsamt.
19) Ladda aldrig produkten i ett instängt oventilerat utrymme så som 
 väskor, fordral eller andra stängda förvaringsutrymmen. 
20) Endast batteri och laddningsaggregat från Comfort Audio AB får 
 användas.
21) Det går ej att byta batteri själv, tag kontakt med inköpsstället.
22) VARNING! Risk för explosion om batteriet inte är korrekt utbytt.
23) Produkten eller batterier får inte utsättas för extrem hetta så som 
 solsken, eld etc.
24) VARNING! Halsslinga får aldrig användas vid lek eller då det finns 
 risk för att fastna i något.
25) Produkterna innehåller radiosändare. Använd inte produkterna på 
 platser där det är förbjudet att använda elektronisk utrustning, 
 t ex i flygplan.

26)  För att förhindra att batteriet tar skada, låt inte produkten ligga ur
 laddad en längre tid. 

27)  Koppla ifrån laddaren om produkten inte används under en längre 
 period.
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Monteringsanvisning

Väggmontering
Montera fästena för Sync DY10 på väggen. Se nedanstående mall.
OBS! Mallen är inte skalenlig.

10
7m

m

Min: 5mm

Max: 4.8mm

Max: 9.8mm
Min: 6mm



Tillverkad av:

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

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