CM-BT2

DK

Br u g er v e jl edning

Bluetooth halsteleslynge

Introduktion

Introduktion
Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved
får du det største udbytte af din nye halsteleslyge.
Tillykke med din nye CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge.
Æsken indholder:
1 stk. CM-BT2 Halsteleslynge
1 stk. 12V lader
1 stk. USB ladekabel
1 stk. Strømforsyning
1 stk. Brugervejledning
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Indledende betjening

Indledende betjening
Beskrivelse af betjeningselementerne

1. Halsslynge
2. Status
indikator

3. Integreret mikrofon
4. Funktionsknap

5. Ekstra
styrkeregulering for halsteleslyngen
6. Styrkeregulering for halsteleslyngen /
hoved- eller
øretelefon

7. Tilslutning for ladekabel og
hovedtelefon
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Indledende betjening
1.

Halsslynge

2.

Statusindikator
- Rødt lys tændt
- Rødt lys blinker
langsomt
- Blåt/rødt lys blinker skiftevis
- Blåt lys blinker
hvert 3. sekund
- Blåt lys synligt
1 sekund hvert
5. sekund

CM-BT2 er slukket
Advarsel: lav batterispænding
Parringsmode
Forsøger parring
Forbindelse opnået med
fremmed enhed

3.

Integreret mikrofon

4.

Funktionsknap
Tænder og slukker for CM-BT2
Samtale svar- og afbryd samtale knap
Parringsknap

5.

Ekstra styrkeregulering for halsteleslyngen
Styrken i halsteleslyngen kan justeres uafhængigt med
denne knap.

6.

Styrkeregulering for halsteleslyngen/hoved- eller
øretelefon
Styrken i halsteleslyngen/hovedtelefonen kan justeres
med begge disse knapper.

7.

Tilslutning for ladekabel og hovedtelefon
Dette 3,5mm stik anvendes til at tilslutte hovedtelefon eller
ladestik til CM-BT2.
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Indledende betjening
Opladning af CM-BT2
CM-BT2 har et indbygget, genopladeligt lithium polymer batteri.
Forud for 1. anvendelse, skal batteriet oplades helt.
Bemærk: CM-BT2 kan ikke anvendes under opladning.
Opladning af CM-BT2 med strømforsyning
Tilslut USB ladekablet til CM-BT2 (ladetilslutning 7).
Tilslut den anden ende af kablet til strømforsyningen.
Sæt strømforsyningen i stikkontakten (230V).
CM-BT2 er fuldt opladet, når ladelampen slukker.

Opladning af CM-BT2 med 12V plug-in lader
Tilslut USB ladekablet til CM-BT2 (ladetilslutning7).
Tilslut den anden ende af kablet til cigartænderstikket.
Sæt cigartænderstikket i cigartænderen.
CM-BT2 er fuldt opladet, når ladelampen slukker.

Opladning af CM-BT2 via USB port på computeren
Tilslut USB ladekablet til CM-BT2 (ladetilslutning 7).
Tilslut den anden ende af kablet til en USB port på din computer.
CM-BT2 er fuldt opladet, når ladelampen slukker.
CM-BT2 brugstid
Ved normal anvendelse har CM-BT2 3 timers taletid og op til 120
timers stand-by tid.
6
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Indledende betjening
Når batterier skal genoplades vil den røde status indikator blinke
langsomt.
Bemærk: Brugstiden er afhængig af den måde CM-BT2 anvendes på, og hvor stor styrke, der anvendes.
Opladningstiden er længere, hvis CM-BT2 ikke har været anvendt i lang tid, og batteriet er helt aﬂadet.3s
Tænd og sluk for CM-BT2
Tryk på funktionsknappen (4) i ca. 3 sekunder til
den blå status lampe lyser. Halsteleslyngen/hoved
telefonen afgiver en lyd for at indikere, at CM-BT2
nu er tændt. Hvis der er en parret enhed i nærhed3s3s
en vil CM-BT2 automatisk forbinde sig til enheden.
For at slukke, tryk funktionsknappen (4) i ca. 3
sekunder til den røde statuslampe lyser. Halsteleslyngen/hovedtelefonen afgiver en lyd for at indikere, at CM-BT2 nu er slukket.
Parring af CM-BT2 med en kompatibel telefon
Før du kan anvende CM-BT2 med en telefon, skal den tilføjes
i telefonens forbindelsesliste. Dette gøres ved at følge instruktionen i telefonens brugervejledning, der forklarer, hvordan Bluetooth aktiveres.
1. Tænd for telefonen
6s
6s

2. Tryk på funktionsknappen (4) på CM-BT2 i ca. 6
sekunder til blå og rød statusindikator blinker skiftevis. CM-BT2 for bliver i parrings mode i 2 minutter.
3. Aktivér Bluetooth funktionen på telefonen for at
begynde søgningen efter Bluetooth enheden (CMBT2).
Se telefonens brugervejledning.
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Indledende betjening
4.

Vælg CM-BT2 fra den liste, der vises i telefonen. Hvis det
er nødvendigt kan password ”0000” tastes for at parre
CM-BT2 og telefonen, og dermed etablere forbindelse.

5.

Hvis parringen er succesfuld vil den blå statusindikator
på CM-BT2 blinke hurtigt 4 gange og halsteleslyngen/
hovedtelefonen afgiver en lyd.

Med visse telefoner kan det være nødvendigt at foretag forbindelsen manuelt, når CM-BT2 er blevet registreret.
For yderligere information, se telefonens brugervejledning. Det er
kun nødvendigt at registrere CM-BT2 én gang, hvorefter CM-BT2
genkendes automatisk.
CM-BT2 er forbundet til telefonen, når den blå statusindikator
lyser 1 sekund hvert 5. sekund.
CM-BT2 vil nu optræde i telefonens menu, som viser alle de enheder, der er parrede med telefonen.
Frakobling af CM-BT2 fra telefonen
Anvend én af følgende metoder til at afbryde forbindelsen mellem
telefon og CM-BT2, f.eks. hvis du ønsker at forbinde en anden
enhed til telefonen:
- Sluk CM-BT2
- Afbryd forbindelsen til CM-BT2 i telefonens Bluetooth menu.
- Flyt CM-BT2 til en position mere end 10 meter fra telefonen.
Bemærk: Du behøver ikke at slette CM-BT2 fra telefonens liste
over kompatible enheder for at afbryde forbindelsen.
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Indledende betjening
Reetablér CM-BT2 kontakten til telefonen
Den blå statusindikator blinker langsomt, så snart CM-BT2 forbindelsen afbrydes, f.eks. hvis afstanden til telefonen bliver for
stor.
Så snart CM-BT2 og telefonen igen er indenfor hinandens rækkevidde genskabes forbindelsen automatisk eller kan forbindes
ved at trykke én gang på funktionsknappen. Den blå statusindikator lyser 1 sekund hvert 5. sekund, og halsteleslyngen/hovedtelefonen afgiver en lyd for at indikere, at forbindelsen nu er
reetableret.
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Grundlæggende betjening
Besvar opkald
For at foretage et opkald skal du sikre dig, at CM-BT2 er forbundet
til din telefon. Foretag opkald som normalt.
For at foretage et opkald, tryk funktionsknappen (4) let.
For at afslutte et opkald, anvend knappen på telefonen eller funktionsknappen på CM-BT2.
Anvendelse af CM-BT2 til musik sammen med telefonen
Har du musikafspiller integreret i din telefon, kan du også anvende
din CM-BT2 til at aﬂytte musik. Så snart en indgående samtale registreres, vil musikken automatisk blive afbrudt, og CM-BT2 vil
ringe, og du kan trykke funktionsknappen (4) for at besvare opkaldet. Musikken fortsætter med at spille, når samtalen afbrydes.

Justering af styrken
Tryk ”+” knappen (6) gentagne gange for at øge styrken.
Halsteleslyngen/hovedtelefonen giver en lyd, når maksimum styrke er nået.
Tryk ”-” knappen (6) gentagne gange for at mindske
+
styrken.
Halsteleslyngen/hovedtelefonen giver en lyd, når minimum styrke er nået.

+
-

10

10

CM-BT2 har en ekstra styrkekontrol (5) til at øge styrken i halsteleslyngen uafhængigt. Drej styrkeknappen
på den ekstra styrkekontrol for at justere styrken. Den
ekstra styrkekontrol fungerer kun til halsteleslyngen og
har således ingen indﬂydelse på styrken til hovedtelefonen.
Bemærk: Før anvendelsen af CM-BT2, så sørg for
at styrken er indstillet til en komfortabel styrke for at
undgå støjskade forårsaget af en for kraftig lydstyrke.
Sæt altid styrken til en lav styrke.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening
Parring af CM-BT2 med en kompatibel computer
1 Tænd for din computer og sørg for, at Bluetooth hard
waren på computeren er aktiveret. Tænd for CM-BT2.
2 Tryk funktionsknappen (4) på CM-BT2 i ca. 6 sekunder til
det blå og røde lys skiftevis blinker. CM-BT2 forbliver i
parringsmode i 2 minutter.
3 Kør Bluetooth softwaren på computeren. Følg software
instruktionen for at forbinde CM-BT2
4 Vælg CM-BT2 fra den liste over enheder, der vises. Hvis
det er nødvendigt kan password ”0000” tastes for at parre
CM-BT2 og computeren, og dermed etablere forbindelse.
5 Hvis parringen er succesfuld vil den blå statusindikator
på CM-BT2 blinke hurtigt 4 gange og halsteleslyngen/
hovedtelefonen afgiver en lyd.
Vi beklager, at vi ikke er i stand til at yde telefonsupport for
problemer, der måtte opstå i forbindelse med dit brug af CMBT2 sammen med din computer.
Halsslyngens sikkerhedslås

Vær sikker på, at sikkerhedslukningen på halsteleslyngen er
helt lukket, for at sikre, at den fungerer korrekt.
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Generelt
Sikkerhed
CM-BT2 er udviklet med anvendelse af state-of-the-art teknologi
og i overensstemmelser med gældende sikkerhedsforskrifter.
Bemærk venligst de følgende sikkerhedsinstrukser:
Udsæt aldrig enheden for:
Varmekilder
Direkte sollys
Fugt og damp
Beskyt enheden mod kontakt med vand, støv, skrappe væsker
og damp.
Isæt kun tilslutningsledninger i de korresponderende kontakter.
Tilslut kun godkendt tilbehør.
Ingen ændringer hverken af teknisk eller ikke teknisk art er tilladt.
CM-BT2 kommunikationssystemet indeholder små dele, som let
kan sluges. Disse skal holdes uden for rækkevidde for børn under 3 år.
Producenten eller leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for skader eller ulykker forårsaget af ukorrekt anvendelse eller misbrug
af produktet.
Vedligeholdelse
CM-BT2 halsteleslyngen kræver ikke vedligeholdelse. Hvis enheden bliver snavset, aftør den med en letfugtet, blød klud. Anvend
aldrig sprit, fortynder eller andre opløsningsmidler.
Placér ikke CM-BT2 på steder, hvor enheden udsættes for fuldt
sollys i længere tid.
Herudover skal enheden beskyttes mod høj varme, fugt og svære mekaniske stød.
Bemærk: Dette produkt er ikke beskyttet mod vandsprøjt. Placér
ikke containere eller ﬂasker fyldt med vand, så som vaser, eller
åben ild, som stearinlys på eller nær produktet.
12
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Generelt

Generelt
Miljøforhold
De generelle offentlige miljøbestemmelser om bortskaffelse af
elektronik m.m.
Specifkationer
Der henvises vil den originale brugervejledning.
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Garanti
Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.
Garantiperiode
Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt
varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.
Hvad dækker garantien
Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt
under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til
forhandleren hurtigst muligt efter fejlens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes
af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et
tilsvarende funktionsdygtigt produkt.
Hvad dækker garantien ikke
1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra
faktureringsdatoen.
3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/
installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste
afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne
garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af
forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.
Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet
uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder
i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte
garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at
påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som
fremgår ovenfor.
Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis
udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst
kontakt din forhandler for yderligere information.
Hvad gør du, hvis du har brug for service
Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten.
Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet
er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for
yderligere information og rådgivning.
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Din lokale forhandler:

Kongebakken 9 • 2765 Smørum
Tlf.: 3917 7101 • Fax: 3927 7900
mail@phonicear.dk • www.phonicear.dk
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