Installatie-instructies
Dynamic SoundField

De volgende materialen zijn bijgesloten (neem contact op met uw plaatselijke Phonak-dealer indien er iets ontbreekt):

Inhoud DigiMaster 5000/7000

A

DigiMaster
luidspreker (1x)

Muursteun (1x)
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Schroeven

Stroomadapter en stroomkabel
(geleverd in DigiMaster 5000)

Luidspreker steun (1x)

Pluggen (4x)

Torx-schroevendraaier T20 (1x)
en inbus (2x)

Kabelklem (2x)
Torx-schroeven (4x)
inbus-bouten (2x)

Volg de installatie-instructies nauwgezet om er zeker van te zijn dat uw Dynamic SoundField-systeem correct geïnstalleerd wordt.
Deponeer het verpakkingsmateriaal volgens de plaatselijke regelgeving.
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Staander (buis):
Doos (1x)

Voet (1x)

Verbindingsstuk (1x)

Staander (1x)

Torx schroevendraaier T20 (1x)
Inbus 5 (1x)
Inbus 6 (1x)

Inbus-bouten (2x)
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Kabelklemmen (2x)
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Draagtas (1x)
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Het volgende gereedschap is nodig:
Om de luidspreker op de vloerstaander te bevestigen:
Inbus-sleutel 5
Inbus-sleutel 6

1. De juiste locatie selecteren
1) Z oek een open en veilige plaats, bij voorkeur vooraan in het
klaslokaal, bijv. aan de rechter- of linkerzijde van het digibord
of schoolbord.

Om de luidspreker aan de muur te bevestigen:
Boor met 5 mm bit
Waterpas
Potlood
Torx-schroevendraaier T20
Inbus-sleutel 5

DigiMaster 5000

OPTIE 1

DigiMaster 7000

OPTIE 2
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DigiMaster 7000
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2. Installatie
2.1 De DigiMaster monteren op de staander
1) Pak de voet, de staander, zwarte M8 bout en M8 ring.
2) P laats het “schroefdraad”-einde van de staander in het midden van de
plaat (zie onderstaande afbeelding). De drie gaten bevinden zich aan
de bovenkant van de staander. Maak de buis vast via de onderkant van
de plaat, met behulp van de bout M8, ring en inbus-sleutel 6. Plaats
de staander op de vloer.

3) P ak de DigiMaster en het verbindingsstuk. Houd het verbindingsstuk
achter de DigiMaster, waar zich de 4 gaten bevinden. De twee
nokjes van het verbindingsstuk moeten in de twee gaten passen.

4) Neem de twee zwarte inbus schroeven uit de wandmontageset en
druk deze door de twee gaten in het bovenste gedeelte van de buisstaander. Schroef de DigiMaster met de buisaansluiting op de buis
met behulp van de inbus sleutel 5.

5) B
 evestig de stroomkabel aan de stroomadapter. Steek de stroomkabel
in het stopcontact en de 19 Volt-stekker in de aansluiting aan de
onderkant van de DigiMaster. Plaats de kabelklemmen om de kabel
te fixeren.
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19V

Zorg ervoor dat de stroomkabel veilig gepositioneerd is!
Plaats de stroomadapter niet bij een warmtebron.
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2.2 DigiMaster op de muur monteren
1) M
 eet 1,40 meter vanaf de vloer en markeer dit op de muur met
een potlood. Houd de muursteun tegen de muur zodat de potloodmarkering zich aan de onderkant van de muursteun bevindt. Pas de
positie van de muursteun aan met behulp van de waterpas tot deze
recht hangt. Steek het potlood door de vier gaten om af te tekenen.

4) M
 onteer de luidspreker steun op de DigiMaster met behulp van de
twee zwarte inbus-schroeven en inbus-sleutel 5.

Muursteun [B]
5) B
 evestig de DigiMaster [A] voorzichtig aan de muursteun en draai
hem naar het midden van het klaslokaal.
Waterpas

Potloodmarkering
(1,4m / boven de grond)

2) H
 aal de muursteun weg en boor 4 gaten met een boorbit met 5 mm
diameter. Deze gaten moeten minstens 30 mm diep zijn.

6) B
 evestig de stroomkabel aan de stroomadapter. Steek de stroomkabel
in het stopcontact en de 19 Volt-stekker in de aansluiting aan de
onderkant van de DigiMaster.
Uw DigiMaster kan nu worden gekoppeld aan de inspiro.
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3) Plaats de pluggen in de gaten. Monteer de wandsteun met behulp
van de 4 torx-schroeven en de torx T20 schroevendraaier.

Zorg ervoor dat de stroomkabel veilig gepositioneerd is!
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Dynamic SoundField voor meer
informatie over de standaardfuncties van Dynamic SoundField.
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3. DigiMaster koppelen met inspiro
1) Pak de inspiro en controleer of deze opgeladen is (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Dynamic SoundField). Schakel de speaker UIT.
2) Volg de koppelingsprocedure behorende bij de inspiro softwareversie:

inspiro versie 3.0 en nieuwer, koppeling met DigiMaster

inspiro versie 2.2 en 2.3, koppeling met DigiMaster

Schakel de inspiro opnieuw in. Zodra het batterijsymbool linksboven
verschijnt, drukt u op de knop onder het woord “pairing” (koppeling).
inspiro helpt u door het koppelingsproces. Volg de gegeven instructies.

Schakel de inspiro opnieuw in. Zodra het batterijsymbool
verschijnt, drukt u tegelijkertijd op OK en de LINKER Soft key (C)
zoals hieronder weergegeven, en daarna op OK (D).
a) selecteer “Soundfield” voor toegang tot het koppelingsmenu.
b) Selecteer “Pairing” (Koppeling). inspiro helpt u nu door het
koppelingsproces. Volg de gegeven instructies.
C

Hoe vindt u welke versie de inspiro-software is?
Selecteer “Help” en “About inspiro” (Over inspiro)

D

Opmerking:
De toetscombinatie (C en D) moet binnen 15 seconden ingedrukt
worden zodra het batterijsymbool verschijnt. Als u langer wacht,
moet de inspiro uit- en aangezet worden voordat u de
toetscombinatie (C en D) herhaalt.

3) Z odra u drie stippen ziet op het LCD-scherm van de inspiro, houdt u de inspiro dicht bij de luidspreker (dichterbij dan 1 meter/3 feet) en
schakelt u de DigiMaster in.
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4) DigiMaster 5000 luidspreker
Na een paar seconden geeft de inspiro aan dat de luidspreker gekoppeld is. Het LED-lampje van de speaker toont nu een constant blauw licht.
Dit blauwe licht geeft aan dat het Dynamic SoundField-systeem klaar voor gebruik is. De installatie van Dynamic SoundField is voltooid.
5) D
 igiMaster 7000 luidspreker
Na een paar seconden geeft de inspiro aan dat de luidspreker gekoppeld is, en vraagt of u een tweede Dynamic SoundField wilt koppelen
(“Do you want to pair a second Dynamic SoundField?”).
1) Indien u aangeeft dit NIET te willen, toont het LED-lampje van de DigiMaster nu een constant blauw licht. Dit blauwe licht geeft aan dat
het Dynamic SoundField-systeem klaar voor gebruik is. De installatie van Dynamic SoundField is voltooid.
2) Indien u dit WEL wilt, herhaalt u de vorige stappen voor de tweede luidspreker (DigiMaster 7000).
3) N
 a een succesvolle koppeling, toont het LED-lampje van de tweede DigiMaster luidspreker een constant blauw licht.
Het Dynamic SoundField-systeem is klaar voor gebruik. De installatie van Dynamic SoundField is voltooid.
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6) H
 et toevoegen van extra zenders/microfoons (inspiro, DynaMic of
Audiohub) middels een MultiTalker Network.
	Eerste vereiste: Voordat u MTN opzet, dient u in het “SoundField”menu van elke inspiro “Disconnect” (Loskoppelen) te selecteren.
1) Koppel eerst de inspiro die als initiatorzender dienst gaat doen
met de DigiMaster luidspreker. Selecteer “SoundField”-menu
en vervolgens “Pairing” (Koppeling).
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2) G
 ebruik de initiator-inspiro om MTN op te zetten met secundaire
inspiro's of zenders. Selecteer het menu “MultiTalker Network”
en volg de instructies op het LCD-scherm
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7) Hoe kunt u een DigiMaster upgraden?
1) Sluit de mini-USB-kabel aan op de DigiMaster mini-USB aan
de bovenkant van de luidspreker zoals weergegeven.
2) Sluit de kabel aan op een computer waarop Digiware-software
draait – de update-software voor Dynamic SoundField-systemen
3) Selecteer de firmware-upgrade en volg de instructies die
op het computerscherm worden weergegeven.

