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Microphone DM10

Introduksjon Comfort Digisystem
Takk for at du har valgt Comfort Digisystem.
Produktene er enkle å bruke både med eller uten høreapparat.
Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk.
Med senderen Microphone DM10 overføres signalet digitalt. Dette gir en
meget bra lyd uten forstyrrelser.
Comfort Digisystem er forsynt med teknikken SST SecureStream Technology
- digital teknikk som muliggjør avlyttingssikker radiooverføring uten
tidsforsinkelse.

Microphone DM10
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Funksjoner - Microphone DM10

Tilkoblingsknapp
Funksjonsknapp
Menykontroll
Inngang for eksterne
lydkilder

Funksjonsindikator
Av / På

Uttak for
lading

Mikrofon

Festeklemme

Display Microphone DM10
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Komme i gang
Lading
Microphone DM10 er ladbar. Vennligst lad DM10 i minst 2 timer før du
bruker den for første gang. Det tar ca. 2 timer å lade opp et tomt batteri.
Ved lading lyser funksjonsindikatoren rødt og et lyntegn vises i batterisymbolet
på displayet. Når batterisymbolet er fylt med grønne streker og
funksjonsindikatoren lyser grønt er enheten fulladet og går automatisk over
til vedlikeholdslading.
Man kan ikke bytte batteriet selv. Ta kontakt med
forhandleren din.

Tilkobling av lader til
Microphone DM10

OBS!
Bruk kun den medfølgende laderen
fra Comfort Audio AB.

Microphone DM10
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Starte opp
Slå på senderen ved å trykke inn Av/På knappen i ca. 2 sekunder.
Du kan tilkoble myggmikrofon (eller en annen original mikrofon) hvis
ønskelig.
Microphone DM10 er en næravstandsmikrofon.
Mikrofonen fungerer best i en avstand på ca. 30 cm.
Myggmikrofonen kan festes med sin festeklemme til f. eks. klær.
DM10 kan festes med sin festeklemme eller henges rundt halsen ved hjelp av
det medfølgende halsbåndet (to lengder).
For andre funksjoner, se videre i denne manualen.

ADVARSEL!
Bruk aldri halsbåndet i nærheten av maskiner eller på steder
hvor den kan komme i klem med andre gjenstander.
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Meny
Menykontroll
Men menykontrollen kan man gjøre tre forskjellige valg:
Bla oppover
Trykk inn/velge
Bla nedover
For å komme inn i menyen, trykk inn menykontrollen.
Du vil finne følgende valg:

Tilbake
Kommunikasjon

Instillinger

PIN-kode
Lading
Språk
Navn
Inngang
Fabrikkinnst.

Kanal
Tilkobling

Funksjon

Lyd

Sekr. knapp
Mik. Av/På
Trykk og snakk
Trykk/Kont
FCR
FCR indikator

Knappelås
Om

Ekstern Mik
Line In
Intern Mik
DT20 styrke

Microphone DM10
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Tilbake (gjelder både i hoved- og undermenyer)
Her kan du gå tilbake et steg i menyen og tilbake til standard display.
Kommunikasjon

Kanal

For å bruke en mottaker og en sender må disse være innstilt på samme kanal. Senderen og mottakeren er innstilt på samme kanal ved levering (gjelder
ikke enheter med både sender og mottaker. I disse tilfellene kan
mottaker/sender stilles inn ihht avsnittet Radiorekkevidde og kanaler). For
å bytte kanal, velg Kanal i menyen. Velg sender eller mottaker (gjelder kun
enheter med både sender og mottaker). Velg ny kanal ved hjelp av menykontrollen.
Kanalinformasjonen følger med også når enhetene tilkobles. Kanal 1, 2 og 3
er i de fleste europeiske landene frie kanaler som ikke krever tillatelse.
Under Utvidet område kan man velge flere kanaler. Disse krever oftest
tillatelse. Se avsnitt Radiorekkevidde og kanaler.
FFC (Free Frequency Check) viser med grønn indikering ved hver respektive
kanal hvilke frekvenser som er egnet til bruk der hvor enheten er plassert.
OBS! Slå av dine andre Digisystem sendere for bra resultat.

Tilkobling

For å kunne bruke mottakeren og senderen sammen må de være tilkoblet.
Ved levering er aller sendere og mottakere tilkoblet fra fabrikken og de
fungerer sammen. For å få til avlyttingssikkerhet, må man generere ny
kodenøkkel og sendes mellom enhetene (tilkobling).
Sende/ta imot tilkoblingsinformasjon samt ny kodenøkkel kan utføres fra
hvilken som helst Comfort Digisystem enhet med display. For å tilkoble
enheter uten display, se avsnittet Tilkobling (via tilkoblingsknapp).
Tilkoblingsinformasjon eller ny kode kan tas imot av flere aktive enheter.
For Comfort Digisystem enheter som har både sender og mottaker innebygd
i samme enhet, må disse tilkobles separat. Valg av enhet (sender/mottaker)
gjøres gjennom tilkoblingsmenyen. I enheter med både sender og mottaker
styrer tilkoblingsknappen tilkoblingsfunksjonen for senderen. Sender og
mottaker tilkobles separat i disse enhetene. Kodenøkkelen er alltid den
samme for senderen og mottakeren da de er innebygd i samme enhet. Den
enkleste måten å få samme kodenøkkel for hele systemet på, i de tilfellene
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når man bruker enheter med både sender og mottaker, er å generere ny
kode-nøkkel fra den kombinerte enheten, da den innebygde mottakeren får
samme kode som resten av systemet.

Tilkobling (via meny)

Velg Ta imot info i den ene enheten. Klar til å ta imot tilkoblingsinfo vises på
displayet. Velg Ny kodenøkkel på den andre enheten, velg Ja. Generere ny
kodenøkkel og send info? vises på displayet. Velg Ja. (Nå er både kanal- og
kodingsinformasjon blitt sendt og lydoverføringen er avlyttssikker). For å
legge til tidligere ikke tilkoblet enheter i ditt system, velg isteden Send info fra
noen av de allerede tilkoblet enhetene.

Tilkobling (via tilkoblingsknapp)

(Den eneste muligheten til å tilkoble enheter uten display er med tilkoblingsknappen). Gå direkte til funksjonen Tilkobling ved å trykke på tilkoblingsknappen. Et kort trykk åpner menyen Tilkobling. To korte trykk aktiverer
funksjonen Send info. Et langt trykk aktiverer funksjonen Ta imot info.
Funksjon
Her er det mulig å stille inn funksjonen for funksjonsknappen mm. Hvis man
ikke har gjort noe valg i menyen, fungerer Microphone DM10 ved å sende kontinuerlig den lyden den tar opp.
Flere mulige innstillinger finnes det nedenfor. Aktiv posisjon indikeres på
displayet. For informasjon om funksjonsindikatoren, se avsnittet Flere
funksjoner.

Sekr. knapp

Instillingen Sekr. knapp gir mulighet til å dempe mikrofonen ved hjelp av
funksjonsknappen slik at ingen lyd sendes.

Mik. Av/På
Med innstillingen Mik. Av/På kan den interne mikrofonen og senderen
aktiveres hhv stenges av ved å trykke inn på funksjonsknappen.

Trykk og snakk

Når enheten er innstilt på Trykk og snakk sender DM10 kun nå man trykker
inn funksjonsknappen.

Microphone DM10
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Trykk/Kont

Ved dette valget fungerer DM10 som en Trykk og snakk mikrofon som
beskrevet ovenfor, men ved å trykke ned menykontrollen (bla nedover) vil
enheten sende kontinuerlig lyden den tar opp.
Dette kan være brukbart når det ikke er mulig å holde inne funksjonsknappen, f. eks ved høylesing, presentasjoner mm.

FCR (Free Channel Request)

Denne funksjonen hindrer DM10 fra å sende når frekvensen er opptatt av en
annen sender, f. eks. ved bruk av flere DM10 innstilt på funksjonen Trykk og
snakk.
Hvis sendingen ikke er mulig vises dette på displayet samt med funksjons-indikatoren. Når funksjonsknappen trykkes inn og sendingen ikke er mulig, må
funksjons-knappen trykkes inn igjen for å prøve å sende igjen (det er ikke nok
med å fortsette å holde knappen inne).

FCR Indikator

Ved aktivering av FCR indikator lyser funksjonsindikatoren rødt når kanalen
er opptatt, også når funksjonsknappen ikke holdes inne.
Lyd
– Ekstern mikrofon (for ekstern mikrofon, f.eks. myggmikrofon).
– Linje inn er aktivert hvis det for eksempel er koblet en TV- eller datakabel
til DM10. Når kontakten er installert for Linje Inn og det er koblet en kabel
til inngangen, går DM10 automatisk over til kontinuerlig utsending, selv om
knappfunksjonen er satt til «Trykk og snakk» eller «Mik På/Av».
– Intern mikrofon kan du bruke til å stille følsomheten til den interne mikrofonen i tre trinn. Hvis DM10 brukes sammen med en høyttaler, kan det være
nyttig å bruke en lavere følsomhet for å unngå piping eller andre mislyder.
– DT20 volum bruker du til å finjustere volumet på Micro Receiver DT20, hvis
du bruker denne. Justeringene skjer i trinn på 2dB. Micro Receiver DT20 må
stå på tilkoblingsprogram før du kan justere volumet.
Innstillinger

PIN-kode

Her kan du slå av og på funksjonen PIN-kode (låse av valgte funksjoner).
Under menyvalget Endre PIN kan du selv lage en PIN-kode
Under menyvalget Låsevalg er det mulig å velge tre forskjellige typer
10
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menylås:

-

funksjonsknapp: låser alle funksjoner i menyen “Funksjonsknapp” (kan
kombineres med menyvalget “tilkobling”)
tilkobling: låser alle tilkoblingsfunksjoner i enheten, også tilkoblingsknapp for tilkobling
alle menyer: låser alle menyer
Ny kodenøkkel: Låser menyvalget Ny kodenøkkel.

PIN-kode kreves for å kunne låse opp valgte funksjoner når PIN-kode er
aktivert.
Hvis du skulle glemme din PIN-kode, vennligst ta kontakt med din forhandler
for å låse opp enheten.

Lading

Her kan du aktivere funksjonen Avst. ved lading som gjør at enheten slåes
automatisk av når laderen er tilkoblet. Hvis Auto oppstart er aktivert, starter
enheten automatisk når laderen kobles ut eller ikke leverer spenning.

Språk

Her velges menyspråket.

Navn

Her velges hvilken tekst som skal vises på displayet.
Velg symbol med menykontrollen. Velg  for å lagre og
x for å avslutte uten å lagre. For å flytte markøren ved redigering, bruk symbolene > og <.

Fabrikkinnst.

Tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillinger. Sletter også all tilkoblingsinformasjon. For å få til avlyttingssikkerhet , må man generere en ny
kodenøkkel.
Knappelås
Låser menykontrollens funksjon. For å låse opp trykk inn menykontrollen og
velg Ja.
Om
Her finnes det informasjon om hvilken programvare enheten inneholder.

Microphone DM10
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Flere funktioner
Funksjonsindikator (lysdiode)
Funksjonsindikatoren viser hvordan enheten er innstilt.
Ved normal drift blinker indikatoren en gang hvert 3. sekund.
Ved lading lyser indikatoren rødt. Når enheten er ferdigladet lyser indikatoren
grønt. Indikatoren fortsetter å lyse rødt selv når batteriet er fulladet dersom
enheten er påslått under lading.
Ved svakt batteri blinker indikatoren langsomt rødt (kontroller batteristatus
på displayet).
Når enheten er innstilt for å ta imot tilkoblingsinformasjon blinker
indikatoren hurtig grønt.
Ved mottatt tilkoblingsinformasjon lyser indikatoren grønt i 3 sekunder.
Ved sending av tilkoblingsinformasjon blinker indikatoren rødt 5 ganger.
Ved bruk av Trykk og snakk funksjonen lyser funksjonsindikatoren grønt når
sending er mulig og mikrofonen er aktiv. Hvis sending ikke er mulig, fordi
kanalen er opptatt, (ved bruk av FCR, se avsnitt Funksjon) lyser funksjonsindikatoren rødt.
Når funksjonen FCR indikator er aktiv lyser funksjonsindikatoren rødt når
kanalen er opptatt.
Ved bruk av funksjonen Sekr. knapp lyser indikatoren rødt.
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Radiorekkevidde og kanaler
Senderen og mottakeren har innebygde antenner. Rekkevidden mellom
enhetene er ca. 30 meter. Den kan variere i forhold til hvilket miljø man
befinner seg i. Som alle radiosystemer, kommuniserer Comfort Digisystem
på spesielle kanaler. Det kan bli forstyrrelser hvis man bruker to sendere på
samme eller nærliggende kanal. Annet elektronisk utstyr kan forstyrre
radiosendingene.
I de fleste Europeiske landene er det fritt å bruke kanal 1-3
(863,250 - 864,750 MHz) for hørselsprodukter.
Kontroller alltid med frekvensmyndigheten i ditt land hvilke kanaler som er
frie og hvilke som krever tillatelse.
Bortsett fra kanal 1-3 finnes det under Utvidet område kanalbånd A-F som
krever tillatelse i de fleste Europeiske landene:
A
B
C
D
E
F

768 - 790 MHz
854 - 863 MHz
790 - 800 MHz
800 - 820 MHz
820 - 854 MHz
865 - 872 MHz

Produktet kan innstilles på flere frekvenser enn det som er tillatt brukt i
Norge. Det er viktig at man utelukkende bruker godkjente frekvenser. Da
denne bruksanvisningen ble skrevet kunne disse frekvensområdene fritt
brukes:
-

823 - 832 MHz (E båndet, kanal E55-E77)
863 - 865 MHz (kanal 1, 2 og 3)

Den norske frekvensmyndigheten kan opplyse om den til enhver tid gjeldende
liste over godkjente frekvenser.
Post- og teletilsynets hjemmeside: www.npt.no .

Microphone DM10
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Originalt tilbehør
Billader
Billaderen er tiltenkt biler med 12 V (-) jordet system. Laderen er sikret mot
kortslutning og har automatisk overbelastingsbeskyttelse. Koble fra
laderen fra uttaket etter bruk.
Madonna mikrofon
Mikrofon som festes på hodet.
Øremikrofon
Mikrofon som festes rundt øret.
Ladestativ
Ladestativet som kobles til den medfølgende laderen.
Flere ladestativer kan kobles i serie og drives sammen av en lader. Større
lader kreves ved flere enn to ladestativer.
Bordstativ
Bordstativ for Microphone DM10.

For annet tilbehør besøk vår hjemmeside
www.comfortaudio.no
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Feilsøking
Sender og mottaker starter ikke
Lad opp sender og mottaker. Husk å holde inne Av/På knappen i 2 sekunder
for å slå på enheten. Kontroller at laderen er tilkoblet vegguttaket.
Dårlig taleoppfattelse
Avstanden mellom sender og mottaker kan være for lang. Rekkevidden er
ca. 30 meter. Avstanden mellom mikrofonen og personen som snakker kan
også være for langt. Flytt mikrofonen nærmere den som taler. Prøv å bytte
kanal/omgivelse.
Dårlig rekkevidde og forstyrrelser
I visse omgivelser som består av f. eks. betong, jern og metall kan rekkevidden bli kortere. Det kan også være forstyrrende utstyr i nærheten. Bytt
kanal.
Ingen lyd
Kontroller at sender og mottaker er innstilt på samme kanal.
Sterk brusende lyd (ingen lydoverføring)
Kontroller att enhetene er tilkoblet.
Enheten starter ikke ved lading
Koble fra laderen. Kontroller valget Avst. ved lading under Lading i menyen.

Microphone DM10
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Service og garanti
Comfort Audio AS tilbyr en garanti på produkter på to år fra leveringsdato. Garantien omfatter alle fabrikasjons- og materialfeil. Tilbehør har en garanti på
90 dager fra leveringsdato. Lokale vilkår eller bestemmelser kan forekomme.
Feil forårsaket av uforsiktig håndtering eller inngrep i produktet eller tilbehøret omfattes ikke av garantien.
Det anbefales at batterier av den typen som inngår i Comfort Digisystem laddes
ofte og lite. De er konstruert slik at de etter halve ladetiden har oppnådd 90 %
av sin kapasitet. Ytelsen for batteriene opprettholdes best hvis batteriet ikke
dyputladdes ved lagring. Det er normalt at batteriets kapasitet forringes med
tiden. Batteriets livetid påvirkes av brukervaner. Ta kontakt med din forhandler
for å bytte batteriet.
Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss på Comfort Audio dersom du
har spørsmål.

Tekniske spesifikasjoner
Type sender:
Rekkevidde:
Størrelse:
Vekt:
Frekvensområde:
Antenne:
Drifstid:
Batteri:
Ladetid:
Mikrofon:
Ekstern inngang:

SST - SecureStream Technology
Ca 30 m
84 x 39 x 14 mm
45 g
768 - 872 MHz
Innbygd
Opp til 10 timer
Oppladbart Li-Polymer
Ca 2 timer
Innebygd
Mik/Line in

!
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Viktige sikkehetsforskrifter Les dette før du tar i bruk produktet.
1)

Les disse instruksjonene.

2)

Ta vare på disse instruksjonene.

3)

Legg merke til alle advarsler.

4)

Følg alle instruksjoner.

5)

Ikke bruk produktet i nærheten av vann.

6)

Gjør rent kun med en tørr klut.

7)

Ikke bruk produktet i nærheten av varme kilder. Unngå apparater som
produserer varme (inkl. forsterkere).

8)

Ikke ødelegg sikkerhetsfunksjonen i den polariserte eller jordet
kontakten. En polarisert kontakt består av to blader en tredje jordet
spiss. Det brede bladet eller spissen er der for din sikkerhet. Hvis den
medfølgende kontakten ikke passer i uttaket, ta kontakt med en
elektriker for å bytte den gamle kontakten. (Gjelder kun nettdeler med
polarisert kontakt).

9)

Pass på at nettledningen ikke blir tråkket på eller kommer i klem, særlig
ved stikkontakten, i oppbevaringsrommet og der hvor ledningen går inn
i produktet.

10) Bruk kun originaltilbehør fra Comfort Audio AB.
11) Koble fra kontakten i vegguttaket ved tordenvær eller når produktet ikke
skal brukes over lengre tid.
12) Service kan kun utføres av verksteder godkjent av Comfort Audio AB.
Service kreves når produktet er blitt skadet på en slags vis, f.eks. at
kontakten eller ledningen har gått i stykker, væske er blitt spylt på
produktet eller noe annet har falt på produktet, om produktet er blitt
utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller om du har
mistet produktet i gulvet.
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13) Begynn å bruke produktet på lav styrke.
14) For høy styrke kan skade hørselen din alvorlig.
15) Ikke forsøk å åpne produktet.
16) Hvis produktet må åpnes pga skade, skal servicen utføres hos et
verksted godkjent av Comfort Audio AB.
17) Ikke bruk sender eller mottaker som er innstillt på en ikke tillatt
frekvens. Kontroller med frekvensmyndigheten i det landet der utstyret
skal brukes.
18) Produktet inneholder ømfintlig elektronikk og må håndteres forsiktig.
19) Lad aldri produktet i et innestengt uventilert omgivelser som vesker,
futteral eller andre innestengt rom.
20) Bruk kun batteri og nettagreggat fra Comfort Audio AB.
21) Det går ikke an å bytte batteriet selv. Ta kontakt med din forhandler.
22) ADVARSEL! Risiko for eksplosjon hvis batteriet ikke er byttet ut korrekt.
23) Produktet eller batteriet må ikke utsettes for ekstrem varme som sollys,
ild osv.
24) Disse produktene har en radiosender. Vennligst ikke bruk produktene der
hvor det er forbudt å bruke elektronisk utstyr, for eksempel på et fly.
25) Bruk aldri halsbåndet i nærheten av maskiner eller på steder hvor den kan
komme i klem med andre gjenstander.
26) For å hindre at batteriet blir skadet, la ikke produktet ligge utladet i 		
lengre tid.
27) Koble fra laderen hvis produktet ikke skal brukes under en lengre
periode.

Med forbehold om endringer
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Produsert av:
Box154, SE-301 05 Halmstad, Sweden
Tfn +46 35 260 16 00 Fax +46 35 260 16 50
info@comfortaudio.com www.comfortaudio.com

MA0191 1408

Comfort Audio AB

