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I. Brukerveiledning
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1. Introduksjon
Takk for at du valgte Microphone DM90!
Microphone DM90 er en del av Comfort Digisystem™ som bruker
digital trådløs teknologi for å gi deg den beste lydkvaliteten som
finnes, sammen med beskyttet overføring for å forhindre
avlytting.
For å få mest mulig ut av ditt nye produkt, les disse
instruksjonene før du bruker produktet første gang. Legg spesielt
merke til det trykte dokumentet Viktige sikkerhetsanvisninger
som følger med i esken.

Enheten
Microphone DM90 er en telefonløsning for høreapparatet ditt.
Den kan enten brukes sammen med en av Comfort Audios
øremottaker, eller for seg selv med den medfølgende
halsslyngen. Ta kontakt med hørselsspesialisten din for å
bestemme hvilket alternativ som passer best for deg.
Den fungerer også som en samtaleforsterker for de tilfellene
der høreapparatet alene ikke er nok.
Bluetooth®
Takket være Bluetooth-teknologi kan dette produktet brukes
som trådløs håndfri for alle telefoner med Bluetooth. Det støtter
også lydstrømming fra enheter som smarttelefoner og
datamaskiner.
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SST™

SecureStream Technology (SST) er Comfort Audios egen digitale
overføringsteknologi. Den lar deg kommunisere sikkert og uten
forsinkelse med andre Comfort Digisystem-enheter.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.

Svarknapp
Mikrofon
Indikatorlampe
Halsslyngeutgang
Strømknapp
Lydstyrkeknapp
Klips
AUX-inngang og -utgang
Menykontroller
Tilkoblingsknapp
Ladeinngang
Skjerm
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Skjerm
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"NAVN"
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Gjeldende kanal
Batteristatus
Signalstyrke
Talltastatur for knappelås
Lydstyrkelinje
Enhetsnavn
Gjeldende AUX-innstilling
Gjeldende mikrofonprogram
Bluetooth aktivert
Tilkoblingsstatus for Bluetooth
Gjeldende SST-program
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Inkludert tilbehør
Bæreveske

Klips på mikrofon

Strømforsyning

Kabelsplitter
Halsslynge Digisystem
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Audiokabel-sett

Billader inkl. USB

14

Microphone DM90

2. Komme i gang
Dette avsnittet vil fortelle deg hvordan du utfører de
grunnleggende trinnene som trengs for å komme i gang.

Lading
Lading kan utføres når som helst.Hvis du gjør det til en vane å
lade enheten når du ikke bruker den, er den alltid klar for bruk
når du trenger den.

1. Sett inn den medfølgende laderen i ladeinngangen.

Giv agt: Bare bruk laderen levert av Comfort Audio
AB.Bruk av alle andre typer ladere kan skade enheten.
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2. Sett inn laderen i veggkontakten.

Indikatorlampen blir rød for å vise at den lades.
!

Note: Enheten kan bli varm under lading. Dette er helt
normalt. Enheten er utstyrt med overvåkning av overlading
og temperatur for å beskytte batteriene.
Ladingen er fullført når indikatorlampen blir grønn.
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Start
Trykk på

til startlinjen lyser helt.

Bruk halsslyngen
Hvis du kommer til å bruke produktet med et høreapparat eller
hørselsimplantat i T- eller M/T-posisjonen, må du koble til
halsslyngen og ha den rundt halsen.

Microphone DM90
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1. Koble den ene enden av halsslyngen til til en av kontaktene
på toppen av enheten.

2. Plasser halsslyngen bak nakken.
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3. Koble den andre enden til halsslyngen.
!

Vigtig: Pass på at halsslyngen er satt inn korrekt. Feil
innsetting kan føre til at du mister enheten eller skader
kontaktene.

4. Sett høreapparatet eller hørselsimplantatet i T- eller
M/T-posisjon.
Du skal nå høre lyden gjennom høreapparatet.

Betjene menyen
Bruk

på siden av enheten for å betjene menyen.

Microphone DM90
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1. Trykk på

for å aktivere menyen.

2. Flikk kontrolleren opp eller ned for å velge ønsket
menyalternativ.

3. Trykk på
for å gå inn i den valgte undermenyen eller
aktivere det valgte menyalternativet.
4. Når du er ferdig, bruk Tilbake-alternativet for å gå tilbake
til forrige meny.

Tilkoble en Bluetooth-enhet
Microphone DM90 og Bluetooth-enheten må tilkobles før de kan
brukes sammen.
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1. Fra Microphone DM90, velg Bluetooth > Tilkoble BT.
Tilkoblingssekvensen vil starte, noe som betyr at enheten
nå er tilgjengelig for alle Bluetooth-enheter.
Start tilkobling
i din
telefon
PIN:0000

2. Søk etter nytt utstyr på Bluetooth-enheten (se i
brukerhåndboken).
3. Etter at den er funnet, velg DM90 fra listen av funnede
enheter.
4. Hvis du blir bedt om en PIN, tast inn PIN-koden som vises
på Comfort Digisystem-enheten.
Hvis tilkoblingen er vellykket, vises Tilkoblet med og navnet
på Bluetooth-enheten på skjermen.
Tilkoblet
med
"navn"

Microphone DM90
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3. Bruk
Produktet ditt er veldig fleksibelt og passer bra i flere situasjoner
der det er viktig med god taleforståelse.

Telefonsamtaler
Når man bruker høreapparat kan det ofte være vanskelig å høre
i telefonen. Microphone DM90 kan hjelpe deg høre klart på en
Bluetooth-kompatibel telefon.
Svare en samtale
Når telefonen ringer, vises teksten Svare? på skjermen.

1. For å svare, trykk på

.

Microphone DM90
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2. Når du er ferdig med å snakke, legger du på røret ved å
trykke på
på nytt eller ved å bruke telefonen.
Utføre et anrop
Microphone DM90 må være tilkoblet til telefonen.
På de fleste telefoner kan du utføre et anrop fra telefonen eller
via Bluetooth-hodesettet.

1. Bruk én av følgende metoder for å utføre et anrop:
Alternativ

Beskrivning

Bruk telefonen til å ringe
nummeret.

Lyden vil automatisk
overføres til Microphone
DM90.

Ring det siste ringte
nummeret på nytt.

Trykk på

Aktiver stemmeanrop.

Trykk kort på
halvt sekund.

i ca. 2 sekunder.
i ca. et

!

Note: De forskjellige ringealternativene avhenger av
telefonen som brukes. Se i bruksanvisningen for telefonen.
2. Når du er ferdig med å snakke, legger du på røret ved å
trykke på
på nytt eller ved å bruke telefonen.

Samtaler og små møter
Et høreapparat er vanligvis ikke nok hvis du skal høre bra på
jobben. Bakgrunnsstøy som for eksempel mumling,
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telefonsignaler og stoler som skraper gjør det vanskeligere å
høre hva dine kollegaer sier.
Bruk som en samtaleforsterker
Den innebygde mikrofonen lar deg bruke produktet som en
samtaleforsterker for å forsterke stemmene til personer
innenfor kort avstand.

1. Pass på at halsslyngen er tilkoblet og henger rundt halsen.
2. Still inn høreapparatet ditt til det passende programmet.
Alternativ

Beskrivning

FM eller FM/M

Hvis du bruker en minimottaker.

T eller M/T

Hvis du bruker en halsslynge.

3. Juster lydstyrken ved å bruke
nivå.

til du finner et passende

Tips: Den innebygde mikrofonen kan slås på og av når
som helst ved å holde
nede i 3 sekunder.

Eksterne lydkilder
Du kan koble til enhver lydkilde som har en linjeutgang til
enheten. Dette lar deg lytte til radio, telefonmøter,
stemmeopptakere osv. Det er også mulig å koble til en ekstern
mikrofon, som for eksempel den inkluderte
knapphullsmikrofonen eller et sett med hodetelefoner.
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Koble til en ekstern lydkilde
Tilkobling av en ekstern lydkilde vil føre til at det vises en meny
der du kan velge typen enhet du har tilkoblet.

1. Koble til den eksterne lydkilden til AUX-utgangen.
For linjekilder kan du bruke den medfølgende lydkabelen.

2. Velg alternativet som samsvarer med enheten som du koblet
til.
Alternativ

Beskrivning

Line In

Datamaskin, TV, musikkspiller osv.

Ekstern Mik

Hodebøylemikrofon,
knapphullsmikrofon osv.

Hodetelefoner

Hodetelefoner eller øretelefoner.

3. Juster lydstyrken ved å bruke
nivå.
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til du finner et passende

II. For profesjonelle
Følgende avsnitt dekker avanserte funksjoner og prosedyrer
primært ment for profesjonelle og avanserte brukere.

Microphone DM90
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1. Grunnleggende oppsett
Før du setter opp produktet, bør du bestemme om det skal
brukes som en sender eller mottaker. Du bør også sørge for at
menyen er stilt inn på foretrukket språk.

Endring av menyspråk
Standard menyspråk er engelsk. Du kan endre språket fra
menyen Innstillinger.

1. Velg Advanced > Settings > Language.
2. Velg språket du ønsker fra listen over tilgjengelige språk.

Trådløs sender
Når den brukes sammen med en øremottaker, som for eksempel
Micro Receiver DT20 eller Receiver DE10, kan Microphone DM90
stilles inn til å sende lyden trådløst ved hjelp av radiobølger. Den
innebygde mikrofonen vil da fungere som en mikrofon for korte
avstander som kan brukes som en samtaleforsterker, eller for
eksempel en forelesningsmikron på møter.
Dette alternativet vil sannsynligvis gi den beste lydkvaliteten
siden det ikke er noen risiko for støy fra magnetfelter.
Konfigurere Microphone DM90 som sender
Hvis du bestemmer deg for en øremottaker, skal enheten
konfigureres som en sender.

1. Velg Avansert > SST radio > Program.
2. Kryss av Sender.

Microphone DM90
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3. Juster lydstyrken ved å bruke
nivå.

til du finner et passende

Halsslyngemottaker
Hvis høreapparatet som brukes med Microphone DM90 er utstyrt
med en telespole, kan mikrofonen fungere som en
halsslyngemottaker for andre Comfort Digisystem-mikrofoner.
Dette lar deg kombinere den med en rekke mikrofoner som gir
løsninger på flere vanlige problemer. Denne løsningen er
praktisk hvis for eksempel høreapparatet ikke har en
DAI-tilkobling.
Konfigurere Microphone DM90 som mottaker
Ved å konfigurere Microphone DM90 som en mottaker for en
Comfort Digisystem-mikrofon, vil lyden overføres til
høreapparatet gjennom halsslyngen.

1. Velg Avansert > SST radio > Program.
2. Kryss av Mottaker.
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2. Tilkobling av Comfort
Digisystem-enheter
Ved å tilkoble to eller flere Comfort Digisystem-enheter sørger
du for at de kan kommunisere med hverandre på en sikker måte.
Comfort Digisystem er et kryptert digitalt
kommunikasjonssystem som benytter unike kodenøkler for å
håndtere sendingssikkerhet. Enheter som skal brukes sammen
må være stilt inn på samme kanal og dele samme kodenøkkel.
Når du utfører tilkoblingsprosedyren sender du informasjon om
kanalen og kodenøkkelen fra én enhet til én eller flere andre
enheter. Dette lar deg opprette en kanal og nøkkelkombinasjon
på én enhet og distribuere det til andre enheter for å skape et
system.
Informasjonen om kanalen og kodenøkkelen refereres til som
tilkoblingsinformasjon. Microphone DM90 kan både sende og
motta tilkoblingsinformasjon.
!

Vigtig: Ved leveranse deler alle enhetene den samme
kodenøkkelen fra fabrikken. For å gjøre systemet sikkert, må
du generere en ny kodenøkkel.

Tilkoblingsknappen
Alle Comfort Digisystem-enheter er utstyrt med en
tilkoblingsknapp. Tilkoblingsknappen gir rask tilgang til
tilkoblingsfunksjonene til enheten.

Microphone DM90
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Bord 1. Snarveier for tilkobling tilgjengelig via
tilkoblingsknappen.
Alternativ

Beskrivelse

Ett enkelt trykk.

Tar deg til tilkoblingsmenyen.

Et langt trykk.

Stiller inn enheten slik at den
kan motta
tilkoblingsinformasjon. (For
enheter med mer enn én
kanal, påvirker dette kun
sendingskanalen.)

Et dobbelttrykk.

Sender tilkoblingsinformasjon.
(For enheter med mer enn én
kanal, påvirker dette kun
sendingskanalen.)

Endre kanal
Hvis kanalen ikke passer oppsettet ditt eller hvis du opplever
støy fra en annen radiokilde, kan du bytte til en annen kanal via
Kanal-menyen.

1. Velg Avansert > SST radio > Kanal.
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2. Velg kanalen du vil bruke fra kanallisten.
Tilbake
1 863.250 MHz
2 864.000 MHz
3 864.750 MHz

Den grønne sirkelen ved siden av frekvensen betyr at kanalen
er fri for forstyrrelser. Hvis kanalen er i bruk, vil sirkelen
være grå.
Tilgjengelige kanaler
I de fleste europeiske land kan kanal 1-3 (863.250 – 864.750
MHz) brukes for hørselsprodukter. Imidlertid bør du alltid
kontakte de lokale frekvensmyndighetene og bekrefte hvilke
kanaler som kan brukes og hvilke som krever en lisens.
I tillegg til kanal 1-3 finnes det flere kanaler i båndene A-F som
krever en lisens i de fleste europeiske land. Disse finner du
under alternativet Utvidet område.

Sende tilkoblingsinformasjon
Ved å sende tilkoblingsinformasjon fra Microphone DM90 kan
du synkronisere kanalen og kodenøkkelen med en annen enhet.
Eksisterende tilkoblingsinformasjon i den andre enheten vil
overskrives.

1. Velg Avansert > SST radio > Tilkobling
2. Still inn enheten eller enhetene du vil tilkoble med
Microphone DM90 for å motta tilkoblingsinformasjon.

Microphone DM90
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3. For å sende tilkoblingsinformasjon, velg én av følgende
alternativer:
Alternativ

Beskrivning

Send Info

Send den eksisterende
kodenøkkelen.

Tilbake
Send Info
Motta info
Ny kodenøkkel

Ny kodenøkkel
Tilbake
Send Info
Motta info
Ny kodenøkkel

Genere og sende en ny
kodenøkkel.
!

Vigtig: Dette vil bryte
tilkoblingen med tidligere
tilkoblede enheter.

Når informasjonen sendes vises Info sendt! på skjermen.

Motta tilkoblingsinformasjon
Når enheten er stilt inn til å motta tilkoblingsinformasjon vil den
gjeldende kanalen og kodenøkkelen overskrives av den mottatte
informasjonen.

1. Still inn enheten til å motta informasjon ved å velge
Avansert > SST radio > Tilkobling.
2. Velg Motta info.
3. Send tilkoblingsinformasjon fra enheten du tilkobler til
Microphone DM90.
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Hvis tilkoblingen er vellykket, vises ordet OK på skjermen til
Microphone DM90.

Microphone DM90

35

3. Avanserte funksjoner
Dette produktet har flere funksjoner og innstillinger som lar
deg tilpasse enheten til brukerens spesifikke behov.

Mikrofonprogrammer
Dette produktet har to forskjellige mikrofonprogram:
rundoppfangende, som tar opp lyd fra alle retninger og et
retningsprogram som tar opp lyd hovedsakelig fra front.
Retningsprogrammet er nyttig i bråkete omgivelser eller hvis
det er behov for å isolere en bestemt lydkilde.
Retningsprogrammet er standardprogrammet for telefoni.
Det aktive mikrofonprogrammet vises med symbolet i midten
av skjermen.
Bord 2. Symboler for mikrofonprogram
Symbol

Beskrivelse
Rundtoppfangende program
Standard for samtaler
Retningsprogram Standard for
telefoni

Deaktivere retningsprogrammet for telefoni
Hvis du foretrekker det rundtoppfangende programmet kan du
deaktivere retningsprogrammet for Bluetooth-enhetene.
Du kan deaktivere retningsprogrammet for hver separate enhet.
Det lar deg bruke forskjellige innstillinger for forskjellig bruk.

Microphone DM90
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1. Velg Bluetooth > BT-enheter.
2. Velg BT-enheten som du vil justere.
3. Fjern krysset for Retningsmik..
Aktivere retningsmikrofonen for samtaler
Hvis du foretrekker retningsmikrofonen ved samtaler kan du
aktivere den i lydinnstillingene.
Kryss av for Avansert > Lydinnstilling > Retningsmik..

Lydstyrkebegrensninger
Hvis lydstyrken er stilt inn for høyt, kan dette være ubehagelig
og muligens skade hørselen. Dette produktet er utstyrt med en
maks-lydstyrke-funksjon som begrenser lydstyrken til et
forhåndsdefinert nivå du mener er trygt. Du kan også stille inn
en fast lydstyrke hvis du foretrekker å justere lydstyrken kun
på høreapparatet.
Stille inn makslydstyrke
For å forhindre at lydstyrken blir skrudd opp for høyt ved en
feiltakelse, kan du stille inn maksimalt tillatt lydstyrkenivå.

1. Velg Avansert > Lydinnstilling > Maks styrke.
2. Velg Innstillinger under Maks styrke.
3. Juster lydstyrken til ønsket nivå.
4. Trykk på

for å bekrefte valget ditt.

Stille inn en fast lydstyrke
Hvis det ikke er behov for at brukeren justerer lydstyrken, kan
du låse lydstyrken til et fast nivå.
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1. Velg Avansert > Lydinnstilling > Maks styrke.
2. Velg Innstillinger under Fast styrke.
3. Juster lydstyrken til ønsket nivå.
4. Trykk på

for å bekrefte valget ditt.

Bluetooth-innstillinger
Hver av de tilkoblede Bluetooth-enhetene har sine egne
innstillinger som lar deg tilpasse for eksempel samtalelydstyrke
og mikrofonfølsomhet. Dette er nyttig for eksempel når en
bestemt telefon har for lavt utgangslydstyrke eller hvis den
mottakende part synes stemmen er for svak eller høy.
Innstillingene kan justeres under en telefonsamtale.
Stille inn standardenheten
Bluetooth-enheten som er stilt inn som standardenhet vil brukes
for telefonspesifikke funksjoner som stemmeanrop.

1. Velg Bluetooth > BT-enheter.
2. Velg BT-enheten du vil stille inn som standard og kryss av
Standard enhet.
Juster lydstyrken for brukeren
For å kompensere for forskjellene mellom telefoner kan du
finjustere lydnivået fra telefonen. Dette påvirker lyden som
brukeren hører.

1. Velg Bluetooth > BT-enheter.
2. Velg BT-enheten du vil justere fra listen over tilkoblede
enheter.
3. Velg Lydnivå og juster nivået ved å flikke

Microphone DM90

opp eller ned.
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4. Trykk på

for å bekrefte valget ditt.

Juster lydstyrken for mottakende part
Hvis mottakende part synes at lydstyrken ikke passer, kan du
finjustere mikrofonfølsomheten med ±6 dB.
Utgangslydstyrken kan varierer mellom telefoner og merker,
derfor anbefaler vi at du bekrefter at du har en akseptabelt
lydstyrke for hver av de tilkoblede telefonene.

1. Velg Bluetooth > BT-enheter.
2. Velg BT-enheten du vil justere fra listen over tilkoblede
enheter.
3. Velg Mik følsom og juster nivået ved å flikke
ned.
4. Trykk på

opp eller

for å bekrefte valget ditt.

Aktivere medhør
Å høre sin egen stemme under en telefonsamtale kan forhindre
deg fra å snakke for høyt eller føle deg innestengt. Medhør kan
aktiveres for hver av de tilkoblede BT-enhetene separat.

1. Velg Bluetooth > BT-enheter.
2. Velg BT-enheten du vil justere fra listen over tilkoblede
enheter.
3. Velg Innstillinger.
4. Kryss av Egen stemme.
Slette en Bluetooth-enhet
Microphone DM90 kan tilkobles til maksimalt to
Bluetooth-enheter. Hvis du må tilkoble en tredje enhet, må du
slette en av de tidligere enhetene.
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1. Velg Bluetooth > BT-enheter.
2. Velg enheten du vil slette.
3. Velg Fjerne enhet.

Lås knappene
Hvis du vil unngå at du trykker på knapper ved et uhell, er det
mulig å låse alle funksjoner ved å aktivere knappelåsen. (Du kan
alltid bruke strømknappen uavhengig av knappelåsen.)
Velg Knappelås.
Et oransje hengelåssymbol vil vises på skjermen til Microphone
DM90

Navngi enheten
For å hjelpe med å identifisere enheten kan du taste inn et navn
som vises på skjermen og ved Bluetooth-tilkobling.

1. Velg Avansert > Innstillinger > Navn.
2. Bruk
for å bla gjennom tegnlisten. Trykk på
taste inn det valgte tegnet.
3. Når du er ferdig, trykk på

. (For å avbryte, velg

for å
i stedet.)

PIN-kodeinnstillinger
For å forhindre tukling eller utilsiktede endringer av
innstillingene kan du låse produktet med en firesifret PIN-kode.
Stille inn en PIN-kode

1. Velg Avansert > Innstillinger > PIN-kode.
2. Kryss av Aktivert.

Microphone DM90
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3. Bruk
for å bla gjennom tegnlisten. Trykk på
taste inn det valgte tegnet.

for å

Tast nytt PIN
1000

0
1

4. Når du er ferdig, trykk på

. (For å avbryte, velg

i stedet.)

!

Vigtig: Noter ned PIN-koden. Hvis du glemmer PIN-koden,
ta kontakt med det stedet du fikk din produkt.

Velg hvilke funksjoner du vil låse
Ved å velge hvilke funksjoner du låser med PIN-koden kan du
tillate tilgang til vanlige funksjoner samtidig som du hindrer
tilgang til andre.

1. Velg Avansert > Innstillinger > PIN-kode > Lås valg.
2. Velg funksjonene du vil låse:
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Alternativ

Beskrivning

Avansert

Lås tilgang til den avanserte
menyen

Alle menyer

Lås tilgang til alle menyer.

Microphone DM90

Endre PIN-kode

1. Velg Avansert > Innstillinger > PIN-kode.
2. Tast inn gjeldende PIN-kode.
3. Velg Endre PIN.
4. Tast inn den nye PIN-koden.
5. Velg

for å bekrefte PIN-koden.

Deaktivere PIN-koden
Hvis du ikke lenger ønsker å låse tilgangen til enheten, kan du
deaktivere PIN-koden. PIN-koden vil tilbakestilles og en ny kode
må tastes inn hvis du velger å aktivere den igjen.

1. Velg Avansert > Innstillinger > PIN-kode.
2. Tast inn gjeldende PIN-kode.
3. Fjern krysset for alternativet Aktivert.

Tilbakestille alle innstillinger
Hvis du ønsker å tilbakestille alle innstillingene til
standardverdier, kan du tilbakestille til fabrikkinnstillingene.
Velg Avansert > Innstillinger > Fabrikkinnst..
!

Vigtig: Alle innstillinger vil gå tapt. Tilkoblinger må utføres
på nytt.

Microphone DM90
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III.Produktinformasjon
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1. Menyoversikt
Tilbake
Bluetooth

Tilbake
Aktivere
Mix nivå
Tilkoble BT
BT-enheter

Knappelås
Avansert

Tilbake
Aux inn/ut
Lydinnstilling
SST radio
Innstillinger
Om

Tilbake
Gå ut av gjeldende meny

Bluetooth
Denne menyen inneholder alternativer for Bluetooth og lar deg
tilkoble enheten til andre Bluetooth-enheter.
Aktivere

Aktivere og deaktivere
Bluetooth-funksjonen.

Mix nivå

Stille inn nivået for stemmen din ved
telefonsamtaler.

Microphone DM90
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Tilkoble BT

Start tilkoblingsprosedyren for Bluetooth.

BT-enheter

Vise en liste med tilkoblede
Bluetooth-enheter og få tilgang til
innstillingene deres.

Knappelås
Manuelt aktivere knappelåsen.

Avansert
Menyen Avansert inneholder avanserte innstillinger som lar
deg tilpasse produktet til dine spesifikke behov.
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Aux inn/ut

Forskjellige nivåjusteringer og
innstillinger for lydkilder koblet til
aux-kontakten.

Lydinnstilling

Innstillinger for maksimal lydstyrke og
tone.

SST radio

Innstillinger for radiokanaler og
tilkobling.

Innstillinger

Generelle innstillinger

Om

Informasjon om firmvare.
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2. Indikatorlampe
Indikatorlampen gir deg informasjon om enhetens nåværende
status.

Bord 3. Tilkoblingsindikasjoner
Status

Indikasjon

Klar til mottak av
tilkoblingsinformasjon

//...

...//

Tilkoblingsinformasjon sendt.

//

//

Informasjon mottatt

//

//

Bord 4. Ladeindikasjoner
Status

Indikasjon

Lading utføres

//...

...//

Lading utført

//...

...//

Lavt batteri

//...

...//... ...//... ...//

!

Note: Hvis enheten er slått på under lading, forblir
indikatorlampen rød selv når batteriet er fulladet.

Microphone DM90
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Bord 5. Bluetooth-indikasjoner
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Status

Indikasjon

Tilkoblingsprogram aktiv

//...

Tilkobling vellykket

//

Samtale foregår

//...

Innstillinger slettet

//

...//
//
... ... ... ...//

Microphone DM90
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3. Ekstrautstyr
Følgende ekstrautstyr kan brukes med enheten din:
Mykt etui

Ladestativ

Hodebøylemikrofon, svart

Hodebøylemikrofon, beige

Microphone DM90
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4. Tekniske spesifikasjoner
Type sender/mottaker

SST - SecureStream Technology

Rekkevidde

Ca.30 m

Mål

97 x 41 x 17 mm

Vekt

55 g

Frekvensområde for
sender

840 - 872 MHz

Frekvensområde for
mottaker

840 - 872 MHz

Antenner

Innebygd

Driftstid

Omtrent 9 timer. Avhenger av
bruksforhold Målt med
fabrikkinnstillinger

Ladetid

Omtrent 3 timer.

Mikrofon

Innebygde mikrofoner, retnings- og
rundtoppfangende.

Tilkoblinger

Mik., Line in, hodetelefoner,
halsslynge

Bluetooth-protokoll

Versjon 2.1

Støttede profiler

Handsfree Profile (HFP), Headset
Profile (HSP), Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP)

Microphone DM90
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IV.Diverse
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1. Radio
Comfort Digisystem benytter radioteknologi til å overføre lyd
mellom sendere og mottakere. Som alle radiosystemer
kommuniserer den på bestemte kanaler.Hvis du bruker to
sendere på samme kanal eller en kanal rett ved siden av, kan
du oppleve forstyrrelser. Annet elektronisk utstyr kan også
forstyrre radiosendingene.

Kanalplanlegging
For å oppnå optimal radioytelse må du ta med avstanden mellom
senderne og deres frekvenser i betraktningen. Lengre avstand
mellom sendere lar deg bruke frekvenser som er nærmere
hverandre.
Hvis flere sendingsfrekvenser brukes i samme rom, bør
frekvensforskjellen mellom enhetene være minst 1 MHz for
optimal bruk.

Radiorekkevidde
Radiorekkevidden mellom enhetene er ca. 30 meter. Imidlertid
kan dette variere avhengig omgivelsene du er i.
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2. Vedlikehold av batteri
Dette produktet har et innebygd litiumionpolymerbatteri.
Litiumionbatterier har ikke problemer med såkalt "minneeffekt"
og må ikke lades ut jevnlig for å beholde ytelsen.
Batterikapasiteten vil reduseres over tid. Dette er normalt for
alle oppladbare batterier. Batterilevetiden er avhengig av
bruksmønstre. Batteriet bør helst lades lite og ofte. Det vil nå
90% av kapasiteten etter halvparten av ladetiden. Hvis det skal
lagres i lengre tid, er det best å lagre det halv-ladet. Kontakt
stedet du fikk produktet fra når det er på tide å skifte batteriet.
Brukstid varierer, og avhenger av hvilke funksjoner som brukes.
Funksjoner som Bluetooth kan deaktiveres for å øke brukstiden.

Microphone DM90
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3. Feilsøking
Se i følgende veiledning hvis du har problemer med utstyret.
Hvis du fortsatt har spørsmål, ta kontakt med stedet du fikk
utstyret fra.
Symptom

Årsak

Løsning

• Enheten starter ikke.

• Batteriet er tomt.
• frigis for raskt.

• Lad batteriet.
• Trykk i minst to
sekunder.

• Dårlig taleforståelse.

• Mikrofonen og/eller
• Slå av dempingen av
mottakeren er dempet.
mikrofonen og/eller
mottakeren.
• Avstanden mellom
mikrofonen og den
• Reduser avstanden til
som snakker er for
den som snakker.
stor.

• Dårlig rekkevidde
og/eller forstyrrende
støy.

• Avstanden mellom
• Reduser avstanden til
mikrofonen og
mottakeren.Maksimal
mottakeren er for stor.
avstand er ca. 30 m.

• Høy suselyd (ingen
lydoverføring).

• Enhetene er ikke
tilkoblet.

• Bluetooth-enheten vil • Bluetooth-enheten
tilkobles til Microphone
støtter ikke de
DM90.
nødvendige profilene.

Microphone DM90

• Utfør
tilkoblingsprosedyren
på nytt. Se Tilkobling
av Comfort
Digisystem-enheter på
side 31
• Sjekk at
Bluetooth-enheten
støtter de nødvendige
profilene. Se Technical
Specifications.
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Symptom

Årsak

• Ingen lyd høres.

• Mikrofonen er dempet. • Slå av dempingen av
mikrofonen.
• Kanalen til senderen
og mottakeren
• Utfør
samsvarer ikke.
tilkoblingsprosedyren
på nytt. Se Tilkobling
• Lydstyrken er skrudd
av Comfort
ned.
Digisystem-enheter på
side 31
• Øk lydstyrken.
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Løsning

Service og garanti
Comfort Audio AB gir en begrenset garanti på to år fra
leveringsdato. Den dekker alle produksjons- og materialfeil. For
tilbehør er garantiperioden 90 dager fra leveringsdato. Det kan
hende at det finnes lokale avtaler eller forskrifter. Feil forårsaket
av uaktsom håndtering eller inngrep inne i produktet eller
tilbehøret dekkes ikke av garantien.
Hvis du trenger service på enheten, ta kontakt med stedet du
fikk det fra. Du er alltids velkommen til å kontakte Comfort Audio
hvis du har noen spørsmål.
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Kontaktinformasjon
Hovedkontor
Sverige
Comfort Audio AB
Box 154
SE-301 05 Halmstad
Telefon +46 35 260 16 00
info@comfortaudio.com
www.comfortaudio.com
Datterselskaper
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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Produktsymboler
Produktet overholder det
europeiske direktivet
93/42/EEC, inkludert tillegg,
som omhandler medisinsk
utstyr. Produktet overholder
de essensielle kravene til det
europeiske direktivet
1999/5/EC, inkludert tillegg,
som omhandler terminalutstyr
for radio og
telekommunikasjon.
Produktet dekkes av det
europeiske direktivet
2002/96/EC, inkludert tillegg,
som omhandler elektrisk og
elektronisk avfall (WEEE).
Resirkuler produktet og
tilbehøret i henhold til
nasjonale forskrifter.
Likestrøm.
Begrensninger av bruk av
sendingsfrekvenser kan
gjelde, på grunn av nasjonale
forskrifter.
Kontakt for batterilader.
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Kun for bruk innendørs.
Klasse II-utstyr.
AUX-inn.
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Merknader om varemerker og
opphavsrett
Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth
SIG, inc.
Comfort Digisystem™ er et varemerke som tilhører Comfort
Audio AB.
SecureStream Technology™ er et varemerke som tilhører
Comfort Audio AB.
Comfort Audio™ er et varemerke som tilhører 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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