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Introduksjon av Comfort Digisystem
Takk for at du har valgt Comfort Digisystem. Produktene er enkle å
bruke, uansett om du har høreapparat eller ikke.
Les gjennom bruksanvisningen før du bruker produktet.
Comfort Digisystem er utstyrt med teknologien SST - SecureStream
Technology - digital teknologi som gjøre det mulig med avlyttingssikker
radiooverføring uten tidsforsinkelse.

Sync DY10
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Presentasjon av Sync DY10
Sync DY10 er utstyr som monteres på veggen eller plasseres på et bord i
for eksempel et klasserom, en forelesningssal eller et konferanselokale.
Hensikten med DY10 er at personer som har med sig én eller flere
Comfort Digisystem-enheter enkelt skal få tilgang til de riktig kanalene
og kodenøkkelen for systemet som brukes i lokalene, dvs. at enhetene
synkroniseres.

Det eneste brukeren trenger å gjøre er å aktivere tilkoblingsmodusen for
Comfort Digisystem-enheten i nærheten av Sync DY10-enheten. På de
fleste produktene gjøres dette ved å holde inne tilkoblingsknappen i mer
enn ett sekund. På denne måten unngår brukeren å utføre manuelle innstillinger og endringer, siden det håndteres automatisk.
Prosedyren gjentas neste gang brukeren vil koble seg til et annet system.
Samtlige Comfort Digisystem-enheter beholder innstilt kanal og kodenøkkel selv om enhetene slås av. DY10 kan brukes for både énkanalssystem og tokanalssystem. I tokanalssystemer brukes en hovedkanal for
utsending av all lyd og en tilkoblet kanal for lyd fra for eksempel mikrofon
med trykk-for-å-snakke-funksjonalitet. Sync DY10 synkroniserer automatisk begge kanalene til Comfort Digisystem-produktene som har både
sendere og mottakere, for eksempel Microphone DM30.
4

Sync DY10

Funksjoner - Sync DY10

Funksjonsindikator

Skruefeste

Display
Funksjonsknapp
Menyknapp

On / Off

Funksjonsknapp

Skruefeste

Strekkavlastning
for ladekabel

Ladeuttak

Låseskrue for
veggmontering
Sync DY10
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Komme i gang
Lading og nettilkobling
Sync DY10 er ladbar, men drives hovedsaklig av strøm. Ved batteridrift
må DY10 lades i minst 2 timer før den kan brukes første gang. Et tomt
batteri tar ca 2 timer å lade til det er fullt.
Ladeindikatoren vises i displayet. Når enheten er fulladet skifter den til
vedlikeholdslading. Hvis batteridrift er aktivert, fungerer enheten i opptil
40 timer ved for eksempel strømbrudd. Hvis strømbruddet varer lengre,
starter enheten automatisk så snart den får strøm igjen.
Det er ikke mulig å skifte batteriet selv. Ta kontakt med stedet du kjøpte
produktet fra.

B

A

C

Tilkobling av lader til Sync DY10

OBS!
Bruk bare medfølgende lader
fra Comfort Audio AB.
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Begynne å bruke
Veggmontering
Monter festene for Sync DY10 på veggen. Bruk gjerne den medfølgende
bormalen helt bakerst i bruksanvisningen for korrekt plassering.
Fritt plassert enhet
Sync DY10 kan også plasseres på et bord. Enheten ligger i ro takket være
den myke gummirammen på enhetens underside.
Starte
Kontroller at enhetens lader er tilkoblet.
Start DY10 ved å samtidig trykke på
og
på enhetens bakside.
Displayet aktiveres. Enheten slås av på samme måte ved å trykke begge
knappene inn samtidig.
Hvis laderen ikke er tilkoblet når DY10 startes, vises spørsmålet “Active
Battery backup?”. Hvis du vil starte Sync DY10 uten å koble den til en lader, velg “Yes”. Hvis du derimot vil aktivere batteridrift, velg “No”, koble til
laderen og start enheten på nytt.

start up?

Starte og å slå av Sync DY10

Sync DY10
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Funksjonsindikering
Når Sync DY10 er i drift og aktivert (se menyavsnitt Kanaler) vises dette
ved hjelp av funksjonsindikatoren. Ved batteridrift blinker indikatoren og
ved strømtilkobling lyser den fast hvit.
Menykontroll
Det er mulig å utføre følgende valg med menykontrollene
Funksjonsknapp (flytter markeringen oppover)
Menyknapp (starter menyen/brukes for å velge)
Funksjonsknapp (flytter markeringen nedover)
Bytt språk
Ved leveranse er menyspråket stilt inn på engelsk. Trykk på menyknappen for å komme inn i menyen og bruk funksjonsknappene for å navigere opp og ned.
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Meny
For å komme inn i hovedmenyen trykker du på menyknappen.

Under følger en beskrivelse av de forskjellige menyene. Bruk funksjonsknappene for å flytte markeringen oppover eller nedover.
Trykk på menyknappen for å velge.
Kanaler
Comfort Digisystems ulike produkter dekker store frekvensbånd.
Enkelte énkanalsprodukter dekker deler av Comfort Digisystems
samtlige frekvensbånd, og tokanalsproduktene fås i ulike varianter for
ulike frekvenskombinasjoner.
I DY10 kan samtlige kanaler og samtlige kanalkombinasjoner velges. Når
kanaler velges, må man ta hensyn til hvilke Comfort Digisystemprodukter som skal brukes i lokalene.

Innstilling av hovedkanal

Hovedkanalen er den radiokanalen som brukes i énkanalssystemer og er
utsendende kanal i tokanalssystemer.

Kanal 1, 2 og 3 er i de fleste europeiske land ledige kanaler som ikke
krever tillatelse.

Under Utvidet område kan flere kanaler velges. Disse kanalene krever
imidlertid ofte tillatelse. Se avsnittet Radiorekkevidde og kanaler.
Sync DY10
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Når det er krysset av for Aktiv, sender DY10 kontinuerlig ut tilkoblingsinformasjon for hovedkanelen. For at tilkoblingsinformasjon for tilkoblet
kanal skal overføres til et Comfort Digisystem-produkt, må hovedkanalen
være stilt inn og aktivert.

Innstilling av tilkoblet kanal

Tilkoblet kanal brukes i tokanalssystemer. Hovedkanalen og tilkoblet
kanal kan ikke være stilt inn på samme eller nærliggende frekvensbånd.
Man kan velge å stille inn hovedkanalen på en høy frekvens og tilkoblet
kanal på en lav frekvens, eller motsatt. Kontroller hvilke frekvenser
Comfort Digisystem-produktene som skal brukes i lokalene er konstruert
for.

Hvis Comfort Digisystem-produkter som synkroniseres med aktuell
kanalinnstilling ikke er konstruert for disse frekvensene eller frekvenskombinasjonene, gir produktene en feilmelding.

Når det er krysset av for Aktiv, sender DY10 kontinuerlig ut tilkoblingsinformasjon for tilkoblet kanal. Hvis tilkoblet kanal ikke skal brukes, må
det ikke være krysset av for Aktiv i ruten.
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Valg av ny kodenøkkel

Her kan ny kodenøkkel opprettes for systemet (felles for både tilkoblet
kanal og hovedkanal). Den nye kodenøkkelen distribueres til alle enheter
som brukes i systemet når de tilkobles ved hjelp av DY10.

Ta imot tilkoblingsinformasjon

Med hjelp av denne funksjonen kan tilkoblingsinformasjonen (hovedkanal
og kodenøkkel samt eventuelt tilkoblet kanal) tas imot av DY10 når den
for eksempel skal brukes i et eksisterende system.
Sendereffekt

Innstilling av sendereffekt

Med hjelp av denne innstillingen kan rekkevidden for DY10 justeres.
En høyere verdi gir høyere effekt og dermed lengre rekkevidde. Høy
effekt kan føre til at andre systemer i området forstyrres. Still derfor inn
uteffekten til så lav som mulig, med hensyn til ønsket bruksområde.
Beregnet rekkevidde for lavest til høyest effekt er ca 0,5-10 m, men kan
variere avhengig av omgivelsene.

Sync DY10
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Innstillinger

Aktivering av PIN-kode

Her kan du aktivere og deaktivere funksjonen PIN-kode (lås av valgte
funksjoner).

Endre PIN

Under menyvalget Endre PIN kan du lage din egen PIN-kode.
Velg sifre med menykontrollen. Velg  for å lagre og x for å avslutte uten
å lagre.

Skjult PIN-inntasting

Hvis PIN-koden aktiveres, vil det bare være mulig å låse opp menyen
innen 3 sekunder fra enheten starter ved å trykke på menyknappen.
PIN-koden kreves for å kunne låse opp menyfunksjonene når PIN-koden
er aktivert.
Hvis du glemmer PIN-koden, ta kontakt med stedet du kjøpte enheten for
å låse den opp.
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Aktivere batteridrift

Her kan du aktivere og deaktivere funksjonen Batteridrift. Enheten kan
også være tilkoblet strøm ved batteridrift.
Ved batteridrift uten strømtilkobling er driftstiden opptil 40 timer.

Bytt språk

Her kan man aktivere ønsket menyspråk.
Ved leveranse er menyspråket stilt inn på engelsk.

Nullstilling

Nullstiller enheten til fabrikkinnstillinger. Sletter også all tilkoblings
informasjon.

Om

Her finnes det informasjon om hvilken programvare enheten inneholder.

Sync DY10
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Radiorekkevidde og kanaler
Antennen i Sync DY10 er innebygd
Rekkevidden (hvor langt Sync sender tilkoblingsinformasjon) er justerbar
mellom ca 0,5-10 m. Dette kan imidlertid variere avhengig av
omgivelsene.
DY10 sender bare tilkoblingsinformasjon på servicekanalen
869,850 MHz.

Medfølgende tilbehør
Nettaggregat med vinklet kontakt A11
Informasjonsmerke SST

For annet tilbehør, besøk vår hjemmeside på
www.comfortaudio.com
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Feilsøking
Dårlig rekkevidde
I visse omgivelser som består av f.eks. betong, jern og blikk kan rekkevidden bli kort. I slike omgivelser kan det være nødvendig å øke uteffekten.
Se avsnittet Sendereffekt.

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.

Spesifikasjoner
Teknologitype:
Rekkevidde:
Størrelse:
Vekt:
Frekvens:
Antenne:
Drift:
Batteri:
Ladetid:

SST - SecureStream Technology
Ca 0,5-10 m
163 x 95 x 21 mm
161 g
869.850 MHz
Innebygd
Kontinuerlig strømtilkobling, alternativt
opptil 40 timers batteridrift
Oppladbart Li-Polymer
Ca. 2 timer

!
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Viktige sikkerhetsforskrifter Les dette før du bruker produktet
1)

Les disse anvisningene.

2)

Ta vare på disse anvisningene.

3)

Ta hensyn til alle advarsler.

4)

Følg alle anvisningene.

5)

Ikke bruk produktet i nærheten av vann.

6)

Rengjør kun med en tørr klut.

7)

Ikke bruk produktet i nærheten av varmekilder, som for eksempel
varmeelementer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere)
som produserer varme.

8)

Ikke ødelegg sikkerhetsfunksjonen i den polariserende eller jordede
kontakten. En polarisert kontakt har to blader og en tredje jordet
spiss. Det brede bladet eller spissen er derfor der for din sikkerhet.
Hvis den medfølgende kontakten ikke passer i uttaket ditt, ta kontakt
med en elektriker for å skifte ut den gamle strømkontakten. (Gjelder
bare nettdeler med polarisert kontakt)

9)

Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved
støpselet, i lagringsrom og der ledningen går inn i produktet.

10) Bruk bare originaltilbehør fra Comfort Audio AB.
11) Trekk ut kontakten fra vegguttaket ved tordenvær eller hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid.
12) Service skal bare utføres av et serviceverksted som er godkjent av
Comfort Audio AB. Det er nødvendig med service hvis produktet
har blitt skadet, for eksempel hvis strømkontakten eller -ledningen
har gått i stykker, det har blitt sølt væske på produktet eller noe har
ramlet på det, hvis produktet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke
fungerer som normalt eller har blitt mistet.
13) Start å lytte på lavt volum.
14) For høyt volum kan føre til alvorlige hørselsskader.
15) Produktet må ikke demonteres.
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16) Hvis produktet åpnes på grunn av skade, må service bare utføres av
et serviceverksted som er godkjent av Comfort Audio AB.
17) Bruk aldri sendere eller mottakere som er stilt inn på en frekvens
som ikke er tillatt. Kontroller med frekvensmyndighetene i det landet
der utstyret skal brukes.
18) Produktet inneholder følsomt elektronisk utstyr og må håndteres
forsiktig.
19) Lad aldri produktet i et innelukket uventilert rom, slik som vesker,
jakker eller andre stengte oppbevaringsrom.
20) Det er bare batteri og ladeaggregat fra Comfort Audio AB som skal
brukes.
21) Det er ikke mulig å skifte batteriet selv. Ta kontakt med stedet du
kjøpte produktet fra.
22) ADVARSEL! Det er risiko for eksplosjon hvis batteriet skiftes feil.
23) Produktet eller batterier skal ikke utsettes for ekstrem varme slik
som solskinn, ild osv.
24) ADVARSEL! Halsslyngen må aldri brukes hvis det er risiko for å sette
seg fast i noe.
25) Produktene inneholder radiosendere. Ikke bruk produktene på
steder der det er forbudt å bruke elektronisk utstyr, f.eks. på fly.
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.
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Monteringsanvisning
Veggmontering
Monter festene for Sync DY10 på veggen. Se malen under.
OBS! Malen er ikke i skala.

Max: 4.8mm

Max: 9.8mm
Min: 6mm

107mm

Min: 5mm
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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
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