Bruksanvisning
Svenska

Comfort Duett

Viktiga säkerhetsföreskrifter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

Läs dessa instruktioner.
Behåll dessa instruktioner.
Följ alla varningar.
Följ alla instruktioner.
Använd inte denna apparat nära vatten.
Rengör endast med torr trasa.
Använd inte enheten i närheten av värmekällor som element,
spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som
avger värme.
Motverka inte säkerhetssyftet med den polariserade eller
jordade kontakten. En polariserad kontakt har två flata stift,
där det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt har
två flata stift och ett tredje, jordande stift. Det breda stiftet
eller det tredje jordande stiftet är till för att öka din säkerhet.
Om den medföljande kontakten inte passar till vägguttaget
kontaktar du en behörig elektriker för att byta det föråldrade
uttaget. (Endast när du använder polariserad kontakt.)
Skydda nätsladden så att ingen kliver på den och så att den
inte kläms. Skydda särskilt intill kontakterna,
förlängningssladdar och precis vid apparathöljet.
Använd bara tillsatser/tillbehör som specificeras av Comfort
Audio AB.
Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte
används under en längre tid.
Överlåt alla servicearbeten åt utbildad servicepersonal.
Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till
exempel om nätsladden eller kontakten är skadad, vätska
har spillts eller föremål har fallit ned i apparaten, apparaten

Comfort Duett

3

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
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har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller
har tappats.
Börja lyssna på låg volym.
För hög volym kan skada hörseln allvarligt.
Plocka inte isär produkten.
Om produkten öppnas på grund av skada får bara service
utföras av utbildad servicepersonal.
Produkten innehåller känslig elektronisk utrustning och
måste hanteras varsamt.
Ladda aldrig produkten i ett instängt oventilerat utrymme,
till exempel i handväskor, väskor eller andra stängda
förvaringsväskor.
Använd endast batterier och strömförsörjning som
specificerats av Comfort Audio AB.
Produkten och batterierna får inte utsättas för extrem värme,
till exempel solljus, eld osv.
VARNING! Använd aldrig halsbandet när det finns risk för
att det fastnar, till exempel i en maskin eller andra objekt.
Låt inte produkten vara ansluten till laddaren om den inte
används under en längre period.
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Produktsymboler

CD0550
5V
400mA
S/N: SN00000000

CD0550
400mA
5V
S/N: SN00922439

Produkten uppfyller kraven i
EU-direktivet 93/42/EEG
inklusive ändringar, om
medicintekniska produkter.
Produkten uppfyller de
väsentliga kraven i
EU-direktivet 1999/5/EC,
inklusive ändringar, om radiooch teleterminalutrustning.
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Produkten omfattas av det
europeiska direktivet
2002/96/EC inklusive
ändringar, beträffande
elektriskt och elektroniskt
avfall (WEEE). Återvinn
produkten och dess tillbehör i
enlighet med nationella
bestämmelser.
Likström.
Kontakt för batteriladdare.
Endast för användning
inomhus.
Klass II-utrustning.
Aux-ingång.
PIN 5 - PIN 1 +
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Micro USB-utgång.
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1. Inledning
Tack för att du valt Comfort Duett™ från Comfort Audio!
Den här produkten är ett resultat av vår ständiga strävan att
förbättra livet för personer med nedsatt hörsel, överallt i världen.
För att få ut mesta möjliga av produkten bör du läsa dessa
instruktioner innan du använder den första gången. Observera
särskilt avsnittet Viktiga säkerhetsföreskrifter på sidan 3.

Enheten
Comfort Duett är en liten, användarvänlig samtalsförstärkare
med flera användbara funktioner:
• Mikrofon för att förstärka samtal.
• Inbyggd telespole för att lyssna på teleslinga.
• Aux-anslutning för anslutning till TV, telefon, radio och andra
ljudkällor.
Produkten drivs med två R03-batterier. Den levereras med ett
laddställ som även är en praktisk och låter dig ansluta till
externa ljudkällor.
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Produktöversikt
3
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1
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1.
2.
3.
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5.
6.
7.
8.
9.
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11.
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Av/på-knapp
Mikrofon
T-lägesknapp
Uttag för hörlurar och halsslinga
Laddningsuttag
Volymknappar
Klämma
Batterier (R03)
Inställningsknapp
Knapplåsomkopplare
Batterilock
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Indikatorer
1
5
2

6
7

3
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indikator för T-läget
Funktionsindikator
Knapplåsindikator
Volymindikator
Maxvolymindikator
Balansindikator
Tonindikator

Laddställ

1

2

1. Ingång för laddare
2. Aux-ingång

Tillbehör som medföljer
Innehållet i din förpackning kan variera beroende på vilken
variant du har köpt (med halsslinga eller hörlurar och
öronsnäckor).
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Laddställ

Laddare

Hörlurar

Öronsnäckor

Halsslinga med adapter
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2. Komma igång
I det här avsnittet får du lära dig hur du utför de grundläggande
stegen som behövs för att komma igång.

Laddning
Du kan ladda enheten när du vill. Om du tar för vana att ladda
enheten när den inte används är den alltid redo att användas
när du behöver den.

1. Sätt i batterierna.
1.
2.

Observera: Var noga med att vända batterierna rätt. Om
du inte gör det kan enheten skadas.
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2. Koppla in den medföljande laddaren i ingången för laddare.

Observera: Använd endast laddare från Comfort Audio
AB. Andra typer av laddare kan skada enheten.
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3. Anslut laddaren till vägguttaget.

Funktionsindikatorn blir orange för att visa att enheten
laddas.
!

Notera: Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är
helt normalt. Enheten är utrustad med överladdningsskydd
och temperaturövervakning för att skydda batterierna.
Laddningen är klar när funktionsindikatorn blir grön.
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Starta
Tryck på

tills funktionsindikatorn lyser grönt.

Funktionsindikatorn kommer att blinka var tredje sekund
så länge enhten är påslagen.

Använda hörlurarna
Om du ska använda hörlurar eller öronsnäckor måste de vara
kopplade till enheten.
Anslut hörlurarna till utgången för hörlurar.

!

Varning: Börja alltid att lyssna på låg volym. För hög volym
kan skada hörseln allvarligt.
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Använda halsslingan
Om du ska använda produkten med en hörapparat eller ett
hörselimplantat i T- eller M/T-läge måste du ansluta halsslingan
och ha den runt halsen.
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1. Anslut halsslingeadaptern till enheten.
a) Trä klämman genom gummiöglan.

a) Anslut adaptern och uttaget för halsslinga med den korta
kopplingskabeln.
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2. Anslut ena änden av halsslingan till uttaget överst på
adaptern.

3. Placera halsslingan bakom nacken.
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4. Anslut den andra änden av halsslingan.
!

Viktigt: Kontrollera att halsslingan är ordentligt isatt.
Felaktig isättning kan orsaka att du tappar enheten eller
skadar anslutningarna.

5. Välj T- eller M/T-läge på hörapparaten eller
hörselimplantatet.
Du bör nu höra ljudet genom hörapparaten.

20
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3. Användning
Produkten är mycket flexibel och användbar i många situationer
där det är viktigt att uppfatta vad andra säger.

Använda som en samtalsförstärkare
Bakgrundsljud som sorl, telefonsignaler och stolskrap gör att
det är svårt att höra vad vänner och familjemedlemmar säger.
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Den här produkten kan användas som samtalsförstärkare för
att förstärka rösterna för personer på kort avstånd.

1. Kontrollera att du har anslutit halsslingan och placerat den
runt halsen eller att du har anslutit hörlurarna.
2. Valfritt: Om du använder en halsslinga väljer du T- eller
M/T-läge på hörapparaten.
3. Justera volymen med hjälp av
nivå.

tills du hittar en lämplig

Använda tillsammans med en
teleslinga
Comfort Duett kan användas för att lyssna på en teleslinga.
Många offentliga lokaler är utrustade med teleslingor. Detta
visas vanligen med en skylt där det står ”Dessa lokaler är
utrustade med teleslinga” eller något liknande.

1. Anslut hörlurarna till enheten.
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2. Aktivera T-läget genom att trycka på
T-lägesindikatorn tänds.

3. Justera volymen med hjälp av
nivå.

.

tills du hittar en lämplig

Tips: För bästa mottagning, använd klämman för att fästa
enheten i lodrätt läge när T-läget används.

Externa ljudkällor
De flesta produkter med en linjeutgång, till exempel tv-apparater
och stereoanläggningar, kan anslutas till laddstället.
Anslutningskablar kan köpas som tillbehör, mer information
finns under Extra tillbehör på sidan 32.
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4. Avancerade funktioner
Comfort Duett har ett antal inställningar som gör att du kan
skräddarsy enheten efter dina specifika behov. Du kommer åt
inställningarna via inställningsknappen i batterifacket. Du växlar
mellan inställningarna genom att trycka på inställningsknappen
med ett litet föremål, till exempel spetsen på en penna.

Det finns tre olika ljudinställningar:
• Maxvolym
• Balans
• Ton
Symbolen för den valda inställningen visas på enhetens framsida.
Du justerar inställningarna med
.
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Enheten återgår automatiskt till normalläge efter 30 sekunders
inaktivitet. Du kan även trycka på inställningsknappen för att
stega fram till normalläget och på så sätt avsluta inställningarna.

Ställa in maximal ljudnivå
För att förhindra att volymen av misstag höjs till en för hög nivå
kan du välja mellan tre förstärkningsnivåer.

1. Tryck en gång på inställningsknappen.
Maxvolymindikatorn tänds.

2. Använd

26

för att välja mellan de tre olika nivåerna.
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3. Om du vill avsluta de avancerade inställningarna trycker du
på inställningsknappen upprepade gånger tills du kommer
till normalläget. Inställningsindikatorerna på framsidan
släcks.

Justera balansen
Du kan justera balansen mellan höger och vänster hörlur för
att kompensera för hörselskillnader mellan öronen.

1. Tryck två gånger på inställningsknappen.
Balansindikatorn tänds.

2. Använd

för att justera balansen.

3. Om du vill avsluta de avancerade inställningarna trycker du
på inställningsknappen upprepade gånger tills du kommer
till normalläget. Inställningsindikatorerna på framsidan
släcks.

Justera tonen
Beroende på vilken typ av hörselnedsättning du har och hur stor
den är, kanske du föredrar en annan ljudkaraktär än
standardinställningen. Du kan välja mellan tre förinställda
tonalternativ som förstärker olika delar av ljudet.
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1. Förstärkt bas
2. Normal
3. Förstärkt diskant

1. Tryck tre gånger på inställningsknappen.
Tonindikatorn tänds.

2. Använd
för att välja mellan de tre olika förinställda
alternativen.
3. Om du vill avsluta de avancerade inställningarna trycker du
på inställningsknappen upprepade gånger tills du kommer
till normalläget. Inställningsindikatorerna på framsidan
släcks.

Lås knapparna
Om du vill undvika att du trycker på knappar av misstag kan du
låsa alla funktioner genom att aktivera knapplåset. (Oavsett om
knapplåset är aktiverat eller inte kan du alltid använda
strömbrytaren.)

1. Ta bort batteriluckan.
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2. Använd ett litet föremål, till exempel spetsen på en penna,
för att skjuta omkopplaren för knapplåset till läget på.

Den orangea knapplåssymbolen tänds.

Comfort Duett

29

5. Produktinformation
Funktionsindikator
Funktionsindikatorn ger information om enhetens aktuella
status.

Status

Indikation

Aktiv

Upprepande gröna blinkningar

Lågt batteri

Upprepade orangea
blinkningar

Laddning pågår

Fast orange ljus

Laddningen är klar

Fast grönt ljus

Defekt batteri eller fel typ av
batteri

Omväxlande orangea och
gröna blinkningar
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Extra tillbehör
TV-utrustning

Telefonutrustning

Väska

Halsband

Hörlurar
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Öronsnäckor

Halsslinga med adapter

Batteriunderhåll
Den här produkten levereras med två uppladdningsbara R03
NiMH-batterier som laddas när enheten placeras i laddstället.
NiMH-batterier påverkas inte negativt av så kallad minneseffekt
och behöver inte laddas ur regelbundet för att prestanda ska
behållas.
Batteriernas kapacitet försämras med tiden. Detta är normalt
för alla uppladdningsbara batterier. Batteriernas livslängd beror
på hur de används.
Du kan även använda vanliga alkaliska batterier, men de kan
inte laddas.

Tekniska specifikationer
Mått

94x35x17 mm

Vikt

57 g

Drifttid

Upp till 20 timmar. Beroende på
användningsförhållandena. Mätt med
fabriksinställningar.
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Laddningstid

Cirka 3 timmar.

Mikrofon

Rundupptagande.

Maximal
förstärkning

59 dB @ 1.6 kHz.

Anslutningar

3,5 mm uttag för mikrofon/line in,
hörlurar och halsslinga. Micro USB för
laddning.
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6. Felsökning
Om du har problem med utrustningen kan du få hjälp i den här
felsökningsguiden. Om du inte kan lösa problemet via
felsökningen kontaktar du inköpsstället.
Symtom

Orsak

Lösning

• Enheten startar inte.

• Batteriet är urladdat.
• släpps för tidigt.

• Ladda batterierna.
• Tryck minst en sekund
på .

• Dålig taluppfattbarhet. • Avståndet mellan
mikrofonen och den
som talar är för långt.

• Minska avståndet
mellan mikrofonen och
personen som talar.

• Enheten laddas inte.

• Kontrollera att
laddaren har satts in i
vägguttaget och i
laddstället på rätt sätt.
• Kontrollera att enheten
sitter ordentligt i
laddstället.
• Byt ut batterierna mot
ett identiskt par.
Använd bara
uppladdningsbara
NiMH-batterier.

• Laddaren är inte
korrekt isatt.
• Enheten har inte
placerats på rätt sätt i
laddstället.
• Det finns två olika
typer av batterier i
enheten.
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Service och garanti
Comfort Audio AB erbjuder en begränsad garanti på produkter
under två år från leveransdatum. Den täcker alla fabrikationsoch materialfel. Tillbehör och batterier har en garanti under 90
dagar från leveransdatum. Lokala överenskommelser eller
bestämmelser kan förekomma. Fel orsakade av ovarsam
hantering eller ingrepp i produkten eller dess tillbehör täcks
inte av garantin.
Om du behöver service på enheten kontaktar du inköpsstället.
Du är alltid välkommen att kontakta Comfort Audio om du har
frågor.
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Kontaktinformation
Huvudkontor
SVERIGE
Comfort Audio AB
Box 154
301 05 Halmstad
Telefon: +46 35 260 16 00
info@comfortaudio.com
www.comfortaudio.com
Dotterbolag
DANMARK

NORGE

Comfort Audio ApS

Comfort Audio AS

Benediktevej 5, 1.sal

Postboks 304

DK-3480 Fredensborg

NO-3201 Sandefjord

Telefon: +45 33 78 03 02

Telefon: +47 959 87 910

info@comfortaudio.dk

info@comfortaudio.no

www.comfortaudio.dk

www.comfortaudio.no
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TYSKLAND

BENELUX

Comfort Audio GmbH

Comfort Audio BV

Curiestraβe 2

Nieuwe Steen 20

DE-70563 Stuttgart

NL-1625 HV Hoorn

Telefon: +49 711 67 400 224

Telefon: +31 229-87 01 10

info@comfortaudio.de

info@comfortaudio.nl

www.comfortaudio.de

www.comfortaudio.nl

USA
Comfort Audio Inc.
411 E. Business Center Drive
Suite 109
Mount Prospect, IL 60056, USA
Telefon: +1 888 421-0843
usa@comfortaudio.com
www.comfortaudio.us
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Varumärkes- och
upphovsrättsinformation
Comfort Audio™ är ett varumärke som tillhör Comfort Audio AB.
Comfort Duett™ är ett varumärke som tillhör Comfort Audio AB.
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Comfort Audio AB
Box 154
SE-301 05 Halmstad, Sweden
Phone: +46 35 260 16 00
info@comfortaudio.com
www.comfortaudio.com
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