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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. 



Onderdelen van het Dynamic SoundField pakket

 Inhoud doos 1

 Inhoud doos 2

 Inhoud doos 3

 Diversen

Stroomadapter en stroomkabelDigiMaster    
luidspreker (1x)

Kabelklem 
(2x)

Smalle inbusbouten 
(2x)

Brede Inbusbout met ring 
(1x)

Verbindingsstuk (1x)

Voet 
(1x)

Microfoon/zender met oplader
(inspiro) 
(1x)

CD instructie filmpjes EasyBoom mic Installatie instructie Muurbeugel set

Inbus 
(2x)

Staander 
(1x)

Het pakket bestaat uit deze onderdelen. Neem contact op als iets ontbreekt (088-6008850)

Optioneel 
(Niet van toepassing bij 
eerste installatie)



1. Montage standaard en luidspreker

3)  Plaats het verbindingsstuk tegen de achterzijde van 
luidspreker. De twee nokjes op het verbindingsstuk 
moeten in twee aangegeven gaten vallen.

4)  Plaats de twee smalle inbusbouten door de twee 
gaten. De schroeven gaan door de staander en het 
verbindingsstuk tot in de luidspreker.

2)  Pak de staander. Plaats het eind met de inwendige 
schroefdraad in het midden van de voet en monteer 
deze met brede inbusbout en ring.

1) Monteer de voet door alle segmenten in elkaar te 
plaatsen

19V
AUDIO3.2A

5)  Bevestig de stroomkabel aan de stroomadapter.  
Plaats de 19 Volt-stekker onderin de luidspreker. 
Plaats de kabelklemmen om de kabel te fixeren.

6) Schakel de luidspreker in met de schakelaar aan 
de onderzijde. Het lampje op de luidspreker gaat nu 
branden.

Lampje

Hulp nodig? Bekijk het filmpje op de CD!



2. Koppelen microfoon met de luidspreker

De leerkrachtmicrofoon moet draadloos verbonden worden met de luidspreker 
(een eenmalige handeling)

1) Schakel de zender/microfoon in met het schuifje 
bovenop (groen vlak wordt zichtbaar)

max. 5 cm

2) Houd de microfoon vlakbij het Phonak logo bovenaan de luidspreker en 
druk 1x kort op de knop (-) direct onder ‘Connect’ op het zenderkastje.

Hulp nodig? Bekijk het filmpje op de CD!

3) Bij een geslaagde koppeling krijgt u een positieve terugmelding op het schermpje en verandert het icoon.

 DEZE KOPPELING HOEFT SLECHTS EENMALIG TE GEBEUREN! 

 BIJ OPNIEUW INSCHAKELEN VAN DE APPARATUUR ZIJN BEIDE AUTOMATISCH WEER VERBONDEN.



3. Voorbereiding zenderkastje

Er zijn twee draagwijzen voor de microfoon. Kies de opzet van uw voorkeur.
U kunt dit achteraf altijd nog eenvoudig wijzigen.

Optie A) Microfoonkastje op de heup 
Plaats de clip op de ronde knop aan de 
achterzijde van de microfoon:

Optie B) Microfoonkastje om de hals 
Plaats het nekkoord op de ronde knop aan de 
achterzijde van de microfoon:



4. Microfoonselectie en draagwijze

Er zijn twee soorten microfoons meegeleverd. Sluit de microfoon van uw keuze aan op de adapter. Het 
voordeel van de Easyboom microfoon is dat deze altijd goed bij uw mond zit zodat u altijd goed hoor-
baar bent. Soms wegen praktische aspecten zwaarder voor de gebruiker, waardoor de reversmicrofoon 
gekozen wordt.

Optie A) Reversmicrofoon 
Plaats de clip op het revers

Optie A) Easyboom microfoon 
Plaats de microfoon op het hoofd

DE MICROFOON MOET ALTIJD 
NAAR DE MOND WIJZEN!

DE IDEALE AFSTAND TOT DE MOND 
IS 20 CM.

PLAATS DE BEUGEL ACHTER HET HOOFD LANGS, 
NOOIT OVER HET HOOFD!

 



4. Volume instelling / Soundcheck

Stel het volume naar uw wens in.

Proficiat, uw soundfieldset is nu klaar!
Kijk op de volgende pagina voor de plaatsing van de luidspreker in het lokaal

1) Kies ‘Vol regel’ om in de volumeregeling te komen.

2) Stel vervolgens met de pijltjes toetsen het volume 
harder of zachter in. De standaardinstelling is ‘0’ wat 
meestal voldoende is. Dit is de middenstand.

3) Als het gewenste volume bereikt is, ga dan met het 
gekrulde pijltje weer terug naar het startscherm.

Het systeem onthoudt deze instelling altijd. 

DE IDEALE STAND IS DE MIDDENSTAND (0). ZET DE SET NIET TE HARD (bv + 8 dB)

HET SYSTEEM REGELT ZELF HET VOLUME. BIJ TOENEMEND OMGEVINGSLAWAAI ZAL HET 
VANZELF MEER VOLUME GEVEN. U HOEFT DUS ALLEEN BIJ HET EERSTE GEBRUIK HET 
VOLUME IN TE STELLEN, DAARNA NEEMT HET SYSTEEM DE VOLUMEREGELING OVER.







5. Plaatsing luidspreker in het lokaal

Plaats de luidspreker voorin de klas, bij voorkeur naast het digibord.
U hoeft niet bang te zijn voor rondzingen/fluiten.

MAX. 20 METER

 Optionele muurbeugel 
       

 Werkbereik 
       

In de verpakking vindt u een muurbeugel 
set om de luidspreker aan de muur te 
hangen. U heeft dan de standaard niet 
meer nodig. Dit wordt vaak gedaan bij 
definitieve aanschaf van de set. Op de CD 
vindt u een filmpje over de montage.

ZORG ERVOOR DAT HET MIDDEN VAN DE 
SPEAKER OP OORHOOGTE VAN DE LEER-
LING HANGT.
(DE JUISTE HOOGTE IS VERGELIJKBAAR 
MET DIE VAN DE STANDAARD/VOET)

De maximale afstand tussen 
microfoon en luidspreker is 
zo’n 20 meter. Ook buiten het 
lokaal bent u waarschijnlijk nog 
hoorbaar.



6. Tips voor dagelijks gebruik

In gebruikname ‘s ochtends
1. Schakel de microfoon in met het schuifje bovenop  
(groen vlak wordt zichtbaar)

2. Schakel de luidspreker in met de schakelaar aan de onderzijde. 
Uw systeem is nu klaar voor gebruik!

Einde van de dag
1. Plaats de microfoon aan de oplader (laat hele nacht opladen).
2. Schakel de luidspreker uit.

 LAAT DE MICROFOON TIJDENS VAKANTIES NOOIT AAN DE  OPLADER ZITTEN!

Ruggespraak houden/ tijdelijk uitschakelen microfoon
Bij overleg met een andere leerkracht is het handig de
microfoon tijdelijk te dempen. Gebruik deze knop:

Koppeling luidspreker aan het digibord
U kunt de luidspreker aansluiten op het digibord voor een betere 
geluidskwaliteit van digibord geluiden. Gebruik een audiokabel met 
beiderzijds 3,5 mm jackplug. Deze vindt u in het etui van de microfoon.
(U vindt ook een kort instructiefilmpje op de meegeleverde CD)



Vragen of problemen?
Bekijk de uitgebreide instructiefilms op onderstaande CD of kijk op onze site www.dynamicsoundfield.nl
U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 088-6008850 (tijdens kantooruren).

7. Ondersteuning



Enthousiast over SoundField?
Laat anderen ook profiteren en plaats straks uw 
recensie op de facebookpagina: 

www.facebook.com/phonakdynamicsoundfield

Daar leest u ook de ervaringen van andere 
leerkrachten die u voorgingen!
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