Brugsanvisning

Comfort Digisystem
For bedre hørelse

Dansk
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Opladning
Produkterne bruger genopladelige batterier, og har en drifttid på 6-10 timer. Det
tager ca. 2 timer at lade et tomt batteri helt op, når funktionsindikatoren lyser
grønt er enheden ladet helt op.
Sluk for enhederne inden opladning, ved at holde on/off knappen inde i ca.
2 sekunder. Se display ved tænd og sluk af enheden.

Information til samtalepartner
Brug Comfort Microphone
Tænd for enheden ved at holde on/off knappen inde i ca. 2 sekunder.
Du kan se på displayet om enheden tændes og slukkes.
Mikrofonen er nærmikrofon, der fungerer bedst, når den er
placeret indenfor 30 cm. af talerens mund. Comfort Microphone
kan fastgøres til tøjet med den indbyggede clips eller hænges
rundt om halsen ved hjælp af den medfølgende halssnor.

Funktioner Comfort Microphone
Funktionsindikator – Blinker grønt hver 3. sekund ved

normal drift. Blinker langsomt rødt når svagt batteri.
On / off

Parringsknap -

• Knap for parring – Bruges
til parring af mikrofon og
modtager.

Audioindgang/
mikrofonindgang

Clips
Display

Menustyring

Funktionsknap -når knappen holdes inde,
er mikrofonen deaktiveret
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Stik til opladning

Information til dig
Brug Comfort Receiver
Tænd og sluk Comfort Receiver ved at holde on/off knappen
inde i ca. 2 sekunder. Se display ved tænd og sluk af enheden.
Volumen kan justeres på volumeknapperne. De øvrige knapper
kan deaktiveres.

Funktioner Comfort Receiver
On/off

Stik til halsslynge
Funktionsindikator

Parringsknap – bruges til parring af
mikrofon og modtager

Volumeknap +

Indgang til hovedtelefoner
Menustyring

Volumeknap -

Stik til opladning

Service og garanti
Comfort Audio tilbyder en omfattende garanti på 3 år fra leveringsdato,
som dækker alle fabrikations- og materialefejl. På batterier samt ledninger
er garantien 1 år. Læs mere om service og garanti, samt den komplette
brugsanvisning på den medfølgende USB-nøgle eller på www.comfortaudio.dk.
Kontakt Comfort Audio hvis du har spørgsmål til brug af udstyret.
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Fremstillet af:
Comfort Audio AB

Forhandles i Danmark af:
Comfort Audio ApS
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Østre Hougvej 42-44, DK-5500 Middelfart
Tlf: +45 33 78 03 02
info.wireless@phonak.dk | www.comfortaudio.dk

MA0370 1507

Box 154, SE-301 05 Halmstad, Sweden
Tlf. +46 35 260 16 00
info.halmstad@phonak.com | www.comfortaudio.com

