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Introduktion Comfort Digisystem

Tack för att Du har valt Comfort Digisystem. 
Produkterna är enkla att använda och ger ett kristallklart ljud. 

Läs igenom bruksanvisningen innan du använder produkten.

Comfort Digisystem är utrustad med tekniken SST - SecureStream 
Technology - digital teknik som möjliggör avlyssningssäker radioöverföring 
utan tidsfördröjning. 

Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 är en digital minimottagare som 
enkelt kan anslutas till alla hörapparater med en trestifts standardkontakt 
för ljudanslutning, Europlug. 

Mottagaren väger 1,1 gram och drivs med hörapparatens batteri.  
Micro Receiver DT20 är utrustad med en valbar auto sleep-funktion som 
reducerar batteriförbrukningen.

Tillsammans med övriga mikrofoner och mottagare i Comfort Digisystem-
sortimentet ger Micro Receiver DT20 en tydlig taluppfattning i olika  
ljudmiljöer. 

Programmeringsverktyget Programmer DT20 används för att konfigurera 
Micro Receiver DT20. 
Programmer DT20 gör det också enkelt att testa Micro Receiver DT20 med 
eller utan en hörapparat.
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Funktioner - Micro Receiver DT20

Funktionsknapp
För att växla mellan  
olika lyssningslägen 
och aktivera  
parningsläget.

Europlug
För anslutning till 
audioskon på en hör-
apparat eller till uttaget 
på Programmer DT20.
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Kontrollera hörapparatens ingång

För att kunna använda Micro Receiver DT20 kontrollera om — och hur —  
hörapparaten stödjer användning av minimottagare:

1. Hörapparaten måste vara utrustad med en audiosko med europlug- 
uttag som är gjord för användning av minimottagare. På så sätt ansluts 
Micro Receiver DT20 till hörapparaten och förser också DT20 med ström från 
hör-apparatens batteri. Den mottagna ljudsignalen överförs sedan från 
Micro Receiver DT20 till hörapparaten via audioskon. 

2a. Om hörapparaten är utrustad med en Programmerbar DAI-ingång (DPAI)
kan det krävas programmering av hörapparaten (kontrollera med audionom 
eller hörapparatstillverkare). I detta fall kan funktionsknappen på Micro Re-
ceiver DT20 inte växla mellan R- och R+M-lägena. Detta görs istället genom 
att använda olika lyssningsprogram i hörapparaten.

EuroplugDT20

TIPS! Volymen på Micro Receiver DT20:s R- och R+M-läge kan ställas in individu-
ellt med hjälp av Programmer DT20. 
Detta gör det möjligt att använda funktionsknappen som en enkel volymkontroll i 
kombination med en hörapparat med Programmerbar DAI-ingång (DPAI).
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2b. Om hörapparaten är utrustad med en DAI-ingång (kontrollera med 
audionom eller hörapparatstillverkare) krävs ingen programmering av 
hörapparaten. Micro Receiver DT20 fungerar med mikrofonhörläget (M) på 
hörapparaten. Genom att göra inställningar i Micro Receiver DT20 med hjälp 
av Programmer DT20 kan funktionsknappen på Micro Receiver DT20 använ-
das för att välja lyssningsläge: Endast radio (R-läge) eller radio + hörappa-
ratsmikrofon (R+M-läge).

EuroplugDT20
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Komma igång

Anslut Micro Receiver DT20 till hörapparatens audiosko. Kontrollera att audi-
oskon är ansluten till hörapparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Kontrollera att Micro Receiver DT20 är ansluten på rätt sätt och tryck in 
europlug-kontakten helt i audioskon.

Micro Receiver DT20 drivs med hörapparatens batteri. Kontrollera att bat-
teriet inte är för gammalt, om du är osäker bör du byta ut det.

Micro Receiver DT20 startas automatiskt när den ansluts till hörapparaten.  
Tryck snabbt på funktionsknappen på Micro Receiver DT20 för att slå av den. 
Tryck snabbt på funktionsknappen en gång till för att slå på den igen. 

OK!

NOT OK!
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Akustisk indikation, ljudsignaler

Följande är en beskrivning av akustiska indikationer (ljudsignaler). 
 
Ljudsignalerna består av olika kombinationer av två olika toner: en hög ton 
(1 000 Hz) och en låg ton (500 Hz) samt två olika tonlängder.

Åtgärd: Ljudsignal: Indikerar detta:

Kort tryckning  Kort hög ton                 • Välja läge eller slå på 
på knappen                  
    
Kort tryckning Kort hög ton x 2        • •— Slå av 
på knappen + lång låg ton       

Knappen hålls Kort låg ton                 • • Parningsläge 
intryckt i 2 sek. + kort hög ton

Parning  Kort hög ton x 2          • • Parningen lyckades 

Parning  Lång hög ton             — — Parningen lyckades 
 + lång låg ton inte
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Systemfunktion för användaren vid olika ingångstyper och  
program i hörapparaten - vad hörs?

De olika lyssningslägena i Micro Receiver DT20 ger olika resultat beroende 
på ingångstyp och tillgängliga program hos hörapparaten. Systemfunktion för 
användaren (vad som hörs) visas i de vita rutorna i tabellen nedan. 

Micro Receiver DT20 med R-läget aktiverat (standardinställning) 
I tabellen nedan visas vad som hörs när Micro Receiver DT20:s R-läge är ak-
tiverat, beroende på hörapparatens ingångstyp och program. 

När funktionsknappen på Micro Receiver DT20 trycks in växlas lyssningsläget 
i följande sekvens: 

Hörapparat:

Funktionsknappen på Micro Receiver DT20
 

Av 
 

R-läge 
 

DAI-ingång Av Endast radio

Programmerbar DAI-ingång
DAI + M-program Av Radio + HA-mikrofon

Programmerbar DAI-ingång
Endast DAI-program Av Endast radio

Lyssningslägen i Micro Receiver DT20

Micro Receiver DT20 kan konfigureras i olika lyssningslägen: 

R    Standardinställning

R+M    Konfigurering med Programmer DT20 krävs

R och R+M   Konfigurering med Programmer DT20 krävs

Funktionsknappen på Micro Receiver DT20 används för att växla mellan de 
programmerade lyssningslägena. Programmeringsverktyget Programmer 
DT20 krävs för att konfigurera och aktivera eller inaktivera olika lyssningslä-
gen. 
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Micro Receiver DT20 med R+M-läge aktiverat och R-läget inaktiverat
I tabellen nedan visas vad som hörs när Micro Receiver DT20:s R+M-läge är 
aktiverat, beroende på hörapparatens ingångstyp och program. 

När funktionsknappen på Micro Receiver DT20 trycks in växlas lyssningsläget 
i följande sekvens: 

Hörapparat:

Funktionsknappen på Micro Receiver DT20
 

Av 
 

R+M-läge 
 

DAI-ingång Av Radio + HA-mikrofon

Programmerbar DAI-ingång
DAI + M-program Av Radio + HA-mikrofon

Programmerbar DAI-ingång
Endast DAI-program Av Endast radio
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Micro Receiver DT20 med både R-läget och R+M-läget aktiverat
I tabellen nedan visas vad som hörs när både Micro Receiver DT20:s R-läge 
och R+M-läge är aktiverade, beroende på hörapparatens ingångstyp och pro-
gram. 

När funktionsknappen på Micro Receiver DT20 trycks in växlas lyssningsläget 
i följande sekvens:

Hörapparat:

Funktionsknappen på Micro Receiver DT20
 

Av 
 

R-läge 
 

 

R+M-läge 
 

DAI-ingång Av Endast radio Radio + 
HA-mikrofon

Programmerbar 
DAI-ingång
DAI + M-program

Av Radio + 
HA-mikrofon *

Radio + 
HA-mikrofon *

Programmerbar 
DAI-ingång
Endast DAI-program

Av Endast radio * Endast radio *

* När denna inställning används i kombination med Programmerbar DAI-ingång (DPAI) kan nivån 
för de två lägena (R+M och R) programmeras individuellt för att fungera som volymkontroll.

OBS! Volymskillnader kan uppstå 
När man använder en hörapparat med Programmerbar DAI-ingång (DPAI) och 
både R- och R+M-lägena i Micro Receiver DT20 är aktiverade kan det förekomma 
en volymskillnad mellan R- och R+M-lägena, även om Micro Receiver DT20 har 
programmerats med identiska utgångs-nivåer för de två lägena. Orsaken till denna 
skillnad är att utgångsnivån för Micro Receiver DT20 påverkas av hörapparatens 
ingångsimpedans.

Nivåskillnaden kan variera mellan olika hörapparater – normalt är utgångsnivån 
något högre i R+M-läget. Eventuell justering görs med hjälp av Programmer DT20 
för att användarens krav ska uppfyllas.
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Parning

Micro Receiver DT20 kan ta emot, men inte sända parningsinformation. För  
att Micro Receiver DT20 ska kunna paras med en Comfort Digisystem-sändare 
måste Micro Receiver DT20 vara ansluten till hörapparat eller till Programmer 
DT20. Håll in funktionsknappen på Micro Receiver DT20 i 2 sekunder för att 
aktivera parningsläge. 
När parningsläget är aktiverat hörs en akustisk indikation:      • •    
Skicka parningsinformationen inom 15 sekunder.
Avbryt parningsläget genom att snabbt trycka på knappen.

Exempel 1: Anslut en Micro Receiver DT20 till ett befintligt Comfort  
Digisystem, bestående av en Conference Microphone DC20 och en  
Receiver DH10:

1. Anslut DT20-mottagaren till hörapparatens audiosko i enlighet med  
 tillverkarens instruktioner. 
2. Aktivera parningsläget hos Micro Receiver DT20 genom  
 att trycka på knappen i 2 sekunder. Akustisk indikation:     • •
3. Starta Conference Microphone DC20. 
4. Tryck snabbt två gånger på parningsknappen på DC20. Displayen på  
 DC20 svarar med texten Sänder info.
5. DT20-mottagaren bekräftar att parningen  
 lyckats genom en akustisk indikation:            • • 

Exempel 2: Skapa en ny avlyssningssäker konfiguration med en  
Microphone DM90 och två Micro Receiver DT20 utan att använda 
Programmer DT20:

1. Anslut de båda Micro Receiver DT20 till hörapparaternas audioskor i  
 enlighet med tillverkarens instruktioner. 
2. Aktivera parningsläget hos de två DT20-mottagarna genom att  
 hålla funktionsknapparna intryckta i 2 sekunder. Akustisk indikation:  • •    
3. Starta Microphone DM90 och öppna menyn. Välj Kommunikation -  
 Parning - Ny kodnyckel och svara Ja på frågan om du vill skapa en ny  
 kodnyckel och överföra den. 
4. DT20-mottagarna bekräftar att parningen  
 lyckats genom en akustisk indikation:            • •
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Exempel 3: Skapa en ny avlyssningssäker konfiguration med en  
Microphone DM90 och två Micro Receiver DT20 med hjälp av Programmer 
DT20:

1. Sätt i en av de båda Micro Receiver DT20 i uttaget på Programmer DT20.
2. Starta Programmer DT20 och anslut hörlurar eller halsslinga för att  
 kunna lyssna. 
3. Aktivera parningsläget hos Micro Receiver DT20 genom att hålla  
 funktionsknappen intryckt i 2 sekunder.  
 I hörlurarna/halsslingan får du en akustisk indikation:    • •    
4. Starta Microphone DM90 och öppna menyn. Välj Kommunikation -  
 Parning - Ny kodnyckel och svara Ja på frågan om du vill skapa en ny  
 kodnyckel och överföra den. 
5. DT20-mottagaren bekräftar att parningen 
 lyckats genom en akustisk indikation:             • •
6. Tag ur den parade DT20-mottagaren och sätt i den andra DT20- 
 mottagaren. 
7. Aktivera parningsläget hos Micro Receiver DT20 genom att hålla  
 funktionsknappen intryckt i 2 sekunder. 
 I hörlurarna/halsslingan får du en akustisk indikation:    • •    
8. Öppna menyn på Microphone DM90 och välj Kommunikation -  
 Parning - Sänd info. 
9. DT20-mottagaren bekräftar att parningen  
 lyckats genom en akustisk indikation:            • • 
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Felsökning  

Mottagaren startar inte
1. Kontrollera att korrekt lyssningsprogram valts på hörapparaten. 
2. Kontrollera att Micro Receiver DT20 är korrekt ansluten till hörapparatens 

audiosko. Kontrollera också anslutningen mellan audioskon och hörappa-
raten. 

3. Kontrollera att alla anslutningsytor är rena. 
4. Kontrollera/byt ut hörapparatens batteri. 
5. Kom ihåg att trycka kort på funktionsknappen för att slå på Micro Receiver 

DT20.

Dålig taluppfattning
Avståndet mellan sändare och mottagare kan vara för långt. Räckvidden är 
ca 25 meter. Avståndet mellan mikrofonen och personen som talar kan också 
vara för långt, flytta mikrofonen närmare den som talar. Prova att byta kanal/
omgivning. 

Dålig räckvidd och störningar
I vissa miljöer som består av t.ex. betong, järn och plåt kan räckvidden bli 
kortare. Det kanske även finns störande utrustning i närheten. Byt kanal.

Inget ljud
Kontrollera att sändare och mottagare är inställda på samma kanal. 
Kontrollera mottagarens/hörapparatens inställningar. 

Starkt brus
Kontrollera att de Comfort Digisystem-enheter du använder är parade med 
varandra.
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!

Service och garanti 

Comfort Audio AB erbjuder en garanti på produkter under två år från leve-
ransdatum. Den täcker alla fabrikations- och materialfel. 
Tillbehör har en garanti under 90 dagar från leveransdatum.

Fel orsakade av ovarsam hantering eller ingrepp i produkten eller dess 
tillbehör täcks inte av garantin. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Comfort Audio om du har några 
frågor.

Tekniska fakta

Typ av mottagare: SST - SecureStream Technology
Frekvensområde: F1 använder 850-872 MHz
Räckvidd: Ca. 25 m
Storlek: 12,55 x 9,1 x 8,45 mm
Vikt:  1,1 g
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Viktiga säkerhetsföreskrifter —
Läs detta innan du använder produkten

1)  Läs dessa instruktioner.

2) Behåll dessa instruktioner.

3) Beakta alla varningar.

4)  Följ alla instruktioner.

5)  Använd inte produkten nära vatten.

6)  Rengör endast med torr trasa.

7) Använd ej produkten nära varma källor så som element, ugnar eller  
 andra apparater (inkl. förstärkare) som producerar värme.

8) Förstör inte säkerhetsfunktionen i den polariserande eller jordade  
 kontakten. En polariserad kontakt har två blad och en tredje jordad  
 spets. Det breda bladet eller spetsen finns där för din säkerhet. Om den 
 medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för  
 utbyte av den gamla elkontakten. (Gäller endast nätdelar med  
 polariserad kontakt)

9) Skydda elsladden från att bli trampad på eller bli ihopklämd, speciellt vid  
 stickproppen, i förvaringsutrymme samt där sladden går in i produkten.

10)  Använd endast originaltillbehör från Comfort Audio AB.

11) Koppla ur kontakten ur vägguttaget vid åska eller när produkten inte  
 används under en längre tid.

12) Service får endast utföras hos, av Comfort Audio AB, godkänt service-  
 ställe. Service krävs när produkten har skadats på något sätt, t ex att  
 elkontakten eller elkabeln har gått sönder, vätska har spillts på 
 produkten eller något har ramlat på produkten, om produkten har 
 utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller om produkten har 
 tappats.
 
13)  Börja lyssna på låg volym. 
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14) För hög volym kan allvarligt skada din hörsel.

15) Produkten får ej tas isär.

16) Om produkten öppnas på grund av skada, ska service utföras hos, av  
 Comfort Audio AB, godkänt serviceställe.

17)  Använd aldrig sändare eller mottagare inställd på ej tillåten frekvens.  
 Kontrollera med frekvensmyndigheten i det land där utrustningen ska 
 användas.

18)  Produkten innehåller känslig elektronisk utrustning och måste hanteras  
 varsamt.

19) Ladda aldrig produkten i ett instängt oventilerat utrymme så som väskor,  
 fordral eller andra stängda förvaringsutrymmen. 

20) Endast batteri och laddningsaggregat från Comfort Audio AB får  
 användas.

21) Det går ej att byta batteri själv, tag kontakt med inköpsstället.

22) VARNING! Risk för explosion om batteriet inte är korrekt utbytt.

23) Produkten eller batterier får inte utsättas för extrem hetta så som sol 
 sken, eld etc.

24) Produkterna innehåller radiosändare. Använd inte produkterna på  
 platser där det är förbjudet att använda elektronisk utrustning, t ex i flyg 
 plan.

25) Halsbandet får aldrig användas när det finns risk att fastna i något föremål  
 eller någon maskin.

26) Håll små delar utom räckhåll för barn och djur - risk för kvävning om de   
 sväljs.
27) För att förhindra att batteriet tar skada, låt inte produkten ligga urladdad en 
 längre tid.

28) Koppla ifrån laddaren om produkten inte används under en längre period.

Med förbehåll för ändringar
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