Comfort Digisystem – käyttöohje
SecureStream
Technology

Sync
DY10

Suomi

Käyttöohje
Sisällysluettelo

Sivu

Esittely, Comfort Digisystem

3

Esittely Sync DY10

4

Toiminnot – Sync DY10

5

Ennen ensimmäistä käyttöä

6

Käytön aloitus

7

Valikko

9

Radiokantama ja kanavat

14

Mukana toimitettavat varusteet

14

Vianmääritys

15

Huolto ja takuu

15

Tekniset tiedot

15

Tärkeitä turvallisuusohjeita

16

Asennusohje

19

2

Sync DY10

Esittely, Comfort Digisystem

Kiitos, kun valitsit Comfort Digisystemin. Tuotteet ovat helppokäyttöisiä
riippumatta siitä, onko sinulla kuulolaite vai ei.
Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä.
Comfort Digisystem on varustettu SST-tekniikalla (SecureStream
Technology), joka mahdollistaa suojatun ja viiveettömän siirron
radioaaltoja pitkin.
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Esittely Sync DY10
Sync DY10 on laite, joka asennetaan joko seinälle tai pöydälle esimerkiksi
luokkahuoneeseen, luentosaliin tai konferenssitilaan.
DY10:n avulla henkilöt, joilla on yksi tai useampia Comfort Digisystem
-yksiköitä saavat käyttöönsä helposti oikeat kanavat ja koodiavaimet
käytettävälle järjestelmälle, eli yksikkö synkronisoidaan.

Käyttäjän tarvitsee vain Sync DY10:n lähellä aktivoida Comfort Digisystem
-yksikön pariliitos. Useimmissa tuotteissa tämä tehdään painamalla
paritusnäppäintä > 1 sekunnin ajan.
Käyttäjän ei siis tarvitse tehdä säätöjä eikä muutoksia, koska ne hoituvat
automaattisesti.
Aktivointi tehdään uudelleen, jos halutaan tehdä liitäntä toiseen
järjestelmään. Kaikki Comfort Digisystem -yksiköt säilyttävät säädetyt
kanavat ja koodiavaimen yksiköiden sulkemisen jälkeen. DY10 sopii
käytettäväksi yhtä hyvin yksikanavaisessa kuin kaksikanavaisessa
järjestelmässä. Kaksikanavaisessa järjestelmässä pääkanavan
kautta lähetetään kaikki ääni. Liittyvän kanavan kautta lähetetään
ääni esimerkiksi paina ja puhu -mikrofonista. Sync DY10 synkronisoi
automaattisesti molemmat kanavat Comfort Digisystem -tuotteelle, jossa
on sekä lähetin että vastaanotin, esimerkiksi Microphone DM30.
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Toiminnot – Sync DY10

Toimintaindikaattori

Ruuvin kiinnitys

Näyttö
Toimintapainike
Valikkopainike

On/Off

Toimintapainike

Ruuvin kiinnitys

Vedonpoistin
latauskaapelille

Latauspistoke

Telkiruuvi seinälle
asentamista varten
Sync DY10
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Ennen ensimmäistä käyttöä
Lataaminen ja verkkoliittymä
Sync DY10 on ladattava, mutta sitä käytetään pääasiassa sähköllä.
Akkukäytön yhteydessä DY10 ladataan ainakin kahden tunnin ajan ennen
ensimmäistä käyttökertaa. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin
kaksi tuntia.
Lataussymboli näkyy näytössä. Kun laite on täyteen ladattu, se siirtyy
ylläpitolataukseen. Jos akkukäyttö on aktivoitu, yksikkö toimii 40 tuntia
esimerkiksi sähkökatkon sattuessa. Jos sähkökatko kestää kauemmin,
yksikkö käynnistyy automaattisesti virran tultua takaisin.
Akku ei ole käyttäjän itsensä vaihdettavissa. Ota yhteys ostopaikkaan.

B

A

C

Sync DY10:n latauslaiteliitäntä

HUOM!
Käytä ainoastaan Comfort Audio AB:n
toimittamaa latauslaitetta.
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Käytön aloitus
Seinälle asennus
Asenna Sync DY10:n kiinnikkeet seinälle. Käytä toimituksen yhteydessä
lähetetyn käyttöohjeen lopussa olevaa porausmallia.
Vapaasti sijoitettu yksikkö
Sync DY10 voidaan sijoittaa myös pöydälle. Laite pysyy paikallaan
pohjassa olevan pehmeän kumikehyksen ansiosta.
Käynnistys
Varmista, että lataaja on liitetty laitteeseen.
Käynnistä DY10 painamalla samanaikaisesti
ja
laitteen
takaosassa, näyttö syttyy. Laite suljetaan samalla tavalla painamalla
kumpaakin painiketta samanaikaisesti.
Jos lataajaa ei ole liitetty, kun DY10 käynnistetään, ilmestyy kysymys ”Active Battery backup?”. Jos Sync DY10 halutaan käynnistää ilman lataajan
liittämistä, valitaan ”Yes”. Jos ei haluta aktivoida akkukäyttöä, valitaan
”No”, liitetään lataaja ja yksikkö käynnistetään uudelleen.

start up?

Käynnistä ja sammuta Sync DY10

Sync DY10
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Toimintoilmaisin
Kun Sync DY10 on käytössä ja aktivoitu (katso valikosta Kanavat), se
näkyy toimintoilmaisimen avulla. Indikaattori vilkkuu akkukäytön
yhteydessä ja verkkoliitännän yhteydessä palaa valkoinen valo jatkuvasti.
Valikkosäädin
Valikkosäätimellä voidaan tehdä seuraavia valintoja
Toimintapainike (siirtää merkkiä ylöspäin)
Valikkopainike (käynnistää valikon/käytetään valitsemiseksi)
Toimintapainike (siirtää merkkiä alaspäin)
Vaihda kieltä
Toimitettaessa valikon kieli on englanti.
Paina valikkopainiketta päästäksesi valikkoon ja
liiku ylös- ja alaspäin toimintapainikkeiden avulla:
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Valikko
Päävalikkoon pääsee painamalla valikkopainiketta.

Seuraavassa valikkojen esittely. Käytä toimintapainikkeita siirtääksesi merkkiä ylöspäin tai alaspäin.
Valitse painamalla valikkopainiketta.
Kanavat
Comfort Digisystem -tuotteet kattavat suuria taajuuskaistoja. Tietyt
yksikanavaiset tuotteet kattavat osittain kaikki Digisystemsin
taajuuskaistat. Eri taajuuskanavayhdistelmiä varten on tarjolla erilaisia
kaksikanavaisia tuotteita.
DY10:ssä voidaan valita kaikenlaisia kanavia ja kanavayhdistelmiä.
Kanavia valittaessa täytyy ottaa huomioon muut samassa tilassa
käytettävät Digisystem-tuotteet.

Pääkanavan säätö

Pääkanava on yksikanavaisessa järjestelmässä käytettävä radiokanava.
Kaksikanavaisessa järjestelmässä pääkanava on lähettävä kanava.

Kanavat 1, 2 ja 3 ovat useimmissa Euroopan maissa vapaita kanavia,
jotka eivät edellytä lupaa.

Kohdasta Laajennettu voidaan valita lisäkanavia. Nämä kanavat vaativat
kuitenkin usein luvan, lisätietoja kohdassa Radiokantama ja kanavat.
Sync DY10
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Kun ruutu Aktiivinen on merkitty, DY10 lähettää jatkuvasti pariliitosinfoa.
Jotta ryhmäkanavan pariliitosinfo voidaan lähettää Comfort Digisystem
-tuotteelle, pääkanavan on oltava säädetty ja aktivoitu.

Ryhmäkanavan säätö

Ryhmäkanavaa käytetään kaksikanavaisessa järjestelmässä. Pääkanavaa
ja ryhmäkanavaa ei saa asettaa samalle taajuuskaistalle eikä
lähekkäisille kaistoille. Pääkanavan voi asettaa korkealle taajuudelle ja
ryhmäkanavan matalalle taajuudelle tai päinvastoin. Tarkasta tilassa
käytettävien Comfort Digisystem-tuotteiden taajuudet.

Jos kanava-asetuksen kanssa synkronisoitavien Comfort Digisystemtuotteiden taajuudet tai taajuusyhdistelmät eivät sovi yhteen, tuote antaa
virheilmoituksen.

Kun ruutu Aktiivinen on merkitty, DY10 lähettää jatkuvasti
pariliitosinfoa ryhmäkanavalle. Jos ryhmäkanavaa ei käytetä, ruutu
Aktiivinen ei ole merkitty.
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Valitse Uusi koodiavain

Tässä voidaan luoda järjestelmälle uusi koodiavain (yhteinen sekä ryhmäettä pääkanavalle). Uusi koodiavain jaetaan kaikkiin yksiköihin, joita
käytetään DY10:n parituksessa.

Pariliitosinfon vastaanottaminen

Tämän toiminnon avulla DY10 voi vastaanottaa pariliitosinfon (pääkanava,
koodiavain ja mahdollisesti myös ryhmäkanava), kun sitä halutaan
käyttää esimerkiksi jo olemassa olevassa järjestelmässä.
Lähetysteho

Lähetystehon säätö

Tämän avulla DY10:n ulottuvuutta voidaan säätää. Korkeampi arvo on
sama kuin korkeampi teho ja siten pidempi kantama. Korkea antoteho
saattaa häiritä muita alueella oleva järjestelmiä. Säädä sen vuoksi
mahdollisimman alhainen antoteho käyttöaluetta ajatellen. Alhaisimman
ja korkeimman tehon kantama on noin 0,5-10 m, mutta voi vaihdella
ympäristön mukaan.

Sync DY10
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Asetukset

PIN-koodin aktivointi

Tässä voidaan ottaa PIN-koodi käyttöön tai poistaa se käytöstä (tiettyjen
toimintojen lukitus).

PIN-koodin muuttaminen

Valikon kohdassa Vaihda PIN-koodi voit itse vaihtaa PIN-koodin.
Valitse luvut valikkosäätimellä. Valitse  tallentaaksesi ja x lopettaaksesi
ilman tallentamista.

Piilota PIN-syöttö

Kun PIN-koodi aktivoidaan, valikko voidaan avata vainkolmen sekunnin
sisällä laitteen käynnistyksestä painamalla valikkosäädintä.
PIN-koodia tarvitaan valittujen toimintojen avaamiseen, kun PIN-koodi on
aktivoitu.
Jos PIN-koodi unohtuu, ota yhteys ostopaikkaan laitteen lukituksen
vapauttamiseksi.
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Akkukäytön aktivointi

Tässä voit ottaa akkukäytön käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Yksikkö voi
olla liitettynä verkkoon akkukäytön yhteydessä.
Akkukäytön käyttöaika ilman verkkoliittymää on jopa 40 tuntia.

Vaihda kieltä

Tässä voidaan valita haluttu valikon kieli.
Toimitettaessa valikon kieli on englanti.

Tehdasasetukset

Palauttaa laitteen tehdasasetukset. Tämä valinta poistaa kaikki tiedot
pariliitoksista.

Laitetiedot

Tässä näkyy tietoja laitteen sisältämästä ohjelmistosta.

Sync DY10

13

Radiokantama ja kanavat
Sync DY10:n antenni on sisäänrakennettu.
Kantama (kuinka kauas Sync lähettää pariliitosinfoa) on noin 0,5-10 m,
mutta voi vaihdella ympäristön mukaan.
DY10 lähettää pariliitosinfoa ainoastaan palvelukanavalla 869,850 MHz.

Mukana toimitettavat varusteet
Verkkoaggregaatti kaltevalla kontaktilla A11
Tietotarra SST

Tietoja muista lisälaitteista on sivustollamme osoitteessa
www.comfortaudio.com
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Vianmääritys
Huono kantama
Kantama voi olla lyhyempi ympäristöissä, jotka sisältävät esim. betonia,
rautaa ja peltiä. Tämänkaltaisissa ympäristöissä antotehoa täytyy lisätä.
Katso kappaletta Lähetysteho.

Huolto ja takuu
Comfort Audio AB myöntää tuotteille rajoitetun kahden vuoden takuun
toimituspäivämäärästä alkaen. Se kattaa kaikki valmistus- ja materiaaliviat. Lisävarusteiden takuu on 90 päivää toimituspäivästä. Paikallisia sopimuksia tai määräyksiä voi esiintyä. Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat
huolimattomasta käsittelystä tai laitteen tai tarvikkeiden peukaloinnista.
Comfort Digisystem -järjestelmissä käytettäviä akkuja kannattaa ladata
usein ja vähän aikaa. Ne on suunniteltu niin, että ne saavuttavat 90 %
varaustasosta latausajan ensimmäisen puolikkaan aikana. Akkujen suorituskyky säilyy parhaiten, jos niitä ei syväladata säilytyksen aikana. On
normaalia, että akun suorituskyky alenee ajan mittaan. Ota yhteys ostopaikkaan, kun on aika vaihtaa akku.
Voit aina ottaa yhteyden Comfort Audioon, jos sinulla on kysyttävää.

Tekniset tiedot
Tekniikan tyyppi:
Kantama:
Koko:
Paino:
Taajuus:
Antenni:
Käyttö:
Akku:
Latausaika:

SST – SecureStream Technology
Noin 0,5-10 m
163 × 95 × 21 mm
161 g
869,850 MHz
Sisäänrakennettu
Jatkuva verkkoliittymä tai
akkukäyttö jopa 40 tuntia
Ladattava Li-polymeeri
Noin kaksi tuntia

!
Sync DY10
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Tärkeitä turvallisuusohjeita –
Lue nämä ennen tuotteen käyttöä
1)

Lue nämä ohjeet.

2)

Säilytä nämä ohjeet.

3)

Noudata kaikkia varoituksia.

4)

Noudata kaikkia ohjeita.

5)

Älä käytä tuotetta veden lähellä.

6)

Käytä puhdistukseen ainoastaan kuivaa liinaa.

7)

Älä käytä tuotetta lämpöpatterien, uunien tai muiden lämpöä
tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet) lähellä.

8)

Älä sotke polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen suojaustoimintoa.
Ota yhteys laitteen toimittajaan. Polarisoidussa pistokkeessa on
kaksi piikkiä ja kolmas maadoitettu kärki. Leveä piikki eli kolmas
kärki on suojausta varten. Laitetiedot Jos mukana toimitettu pistoke
ei sovi pistorasiaan, ota yhteys sähköasentajaan vanhan pistokkeen
vaihtamiseksi. (Koskee ainoastaan polarisoidulla pistokkeella
varustettuja verkkolaitteita.)

9)

Varo astumasta sähköjohdon päälle tai sotkeutumasta siihen,
erityisesti pistotulpan kohdalla, säilytystilassa sekä kohdassa, jossa
se menee sisään laitteeseen.

10) Käytä ainoastaan alkuperäisiä Comfort Audio AB:n tarvikkeita.
11) Irrota pistoke pistorasiasta ukkosen ajaksi tai kun tuotetta ei käytetä
pitkään aikaan.
12) Huolto on sallittua ainoastaan Comfort Audio AB:n hyväksymässä
huoltoliikkeessä. Huolto on tarpeellinen, jos laite on vahingoittunut
jollakin tavalla, esim. sähkökontakti tai sähkökaapeli on rikkoutunut,
nestettä on roiskunut tuotteen päälle tai joku on kaatunut laitteen
päälle, jos laite on kärsinyt sateesta tai kosteudesta, ei toimi
kunnolla tai laite on pudonnut.
13) Aloita kuuntelu alhaisella äänenvoimakkuudella.
16
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14) Liian korkea äänenvoimakkuus saattaa vahingoittaa kuuloa vakavasti.
15) Tuotetta ei saa purkaa.
16) Jos tuote avautuu vahingoittumisen seurauksena, huolto tulee
suorittaa Comfort Audio AB:n hyväksymässä huoltoliikkeessä.
17) Älä koskaan käytä lähetintä tai vastaanotinta, joka on asetettu
ei-sallitulle taajuudelle. Varmista asia käyttömaan taajuuksia
sääteleviltä viranomaisilta.
18) Tuote sisältää herkkiä elektronisia laitteita, ja sitä on käsiteltävä
varoen.
19) Älä koskaan lataa tuotetta suljetussa tilassa, jossa ei ole
ilmanvaihtoa, kuten laukuissa, salkuissa tai muissa suljetuissa
säilytystiloissa.
20) Käytä ainoastaan Comfort Audio AB:n akkua ja latauslaitetta.
21) Akku ei ole käyttäjän itsensä vaihdettavissa. Ota yhteys ostopaikkaan.
22) VAROITUS! Jos akkua ei vaihdeta oikein, on olemassa räjähdysvaara.
23) Tuotetta tai akkuja ei saa altistaa äärimmäiselle kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle, tulelle jne.
24) VAROITUS! Kaulasilmukkaa ei saa käyttää leikin aikana tai
tilanteissa, jossa se voi tarttua johonkin kiinni!
25) Tuotteet sisältävät radiolähettimen. Älä käytä tuotetta paikoissa,
missä elektronisten laitteiden käyttö on kielletty, esim.
lentokoneessa.
26) Jotta akku ei vahingoittuisi, älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa akku
tyhjänä.
27) Irrota latauslaite tuotteesta, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.

Sync DY10
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Asennusohje
Seinälle asennus
Asenna Sync DY10:n kiinnikkeet seinälle. Katso alla olevaa mallia.
HUOM! Malli mittakaavan ulkopuolella.

Max: 4.8mm

Max: 9.8mm
Min: 6mm

107mm

Min: 5mm

Sync DY10
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Comfort Audio AB
Box 154, SE-301 05 Halmstad, Ruotsi
Puh. +46 35 260 165 000 Faksi +46 35 260 162 323
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