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Justering af hovedbøjle

Justering af mikrofonarmen

BEMÆRK:

Garanti

Placer headset-modtageren på øret/ørerne,
og, hvis du bruger et headset til kun ét øre, bør
du placere T-stykket over dit andet øre. Juster
hovedbøjlen, indtil det føles behageligt, så der
såvidt muligt stort set ikke mærkes noget pres
på øret/ørerne.

For at undgå lav eller forvrænget lyd og for
at give klare og skarpe telefonsamtaler bør
mikrofonen anbringes 30-40mm fra din mund
(2 fingerbredder). Mikrofonarmen kan bevæges
i forskellige retninger for at sikre den bedste
tilpasning. Se fig.5.

Quick Disconnect-kabelet kobles fra, se fig.7, før
mikrofonarmen løsgøres fra den monaurale/
binaurale hovedbøjle.

TT3-headsettet er produceret med omhu og
100% testet, og der er anvendt komponenter med
sikret høj kvalitet. Det er dækket af garanti mod
produktions- og materialefejl i en periode på
24 måneder fra købsdatoen. Hvis der på trods heraf
skulle opstå en fejl, vil enheden blive repareret
eller udskiftet gratis, når den returneres portofrit til
nedenstående adresse inden for garantiperioden
på 24 måneder.

De fleste headset kan sættes på begge sider.
Mikrofonsiden ændres ved blot at dreje
mikrofonarmen 180° til den anden side.
Mikrofonarmen kan ikke dreje en hel omgang,
360°. Se fig.3.

fig.7

Fjernelse af mikrofonarmen
For at fjerne mikrofonarm fra hovedbøjlen
skubbes højttalermaterialet inde i ørepuden
forsigtigt og let ca. 3mm - 5mm. Mikrofonhuset
kan derefter let fjernes. Se fig.8a og 8b.

Garantien dækker ikke skader eller fejl på
grund af forkert brug. Hvis de advarsler samt de
vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter, der
findes i denne brugervejledning, ikke iagttages,
bortfalder garantien. Garanti dækker ikke varer,
der bliver beskadiget under forsendelse. Hvis
garantifanetråden på headsetkablet fjernes, vil
garantien også bortfalde. Dine rettigheder ifølge
loven berøres på ingen måde af denne garanti.
Med henblik på service under eller uden for garantien
kan enheden returneres portofrit til:

Mikrofonarm
- 280° rotation

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

fig.5

fig.3
Mikrofonhuset/ørepude kan dreje 120°, hvilket
muliggør individuel komfort på øret/ørerne.
Se fig.4.

Når enheden returneres, skal pakken indeholde en
følgeskrivelse med angivelse af, hvornår og hvor du
har købt enheden, og en beskrivelse af det opståede
problem. Hvis enheden er omfattet af garantiperioden,
skal dokumentation for købet vedlægges.

30 - 40mm
fra munden
(2 fingerbredder)

For at justere mikrofonarmen til din ansigtsform
skal du holde mikrofonarmen som vist på fig. 6.
Hold ikke i mikrofonenden for at justere armen.

Producenten bestemmer, om enheden skal repareres
eller udskiftes. I overensstemmelse med sin politik
om progressivt design forbeholder JPL sig ret til at
ændre produktspecifikationerne til enhver tid og
uden forudgående varsel.

fig.8a

Begrænset garanti
Følgeskader og accessoriske tab, herunder uden
begrænsning tab af ejendom og tab, der skyldes
tilsidesættelse af en udtrykkelig eller stiltiende
garanti, er ikke forhandlerens ansvar og er undtaget
i det omfang, loven tillader dette.
JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

fig.8b

Mikrofonhuset
- 120 ° rotation

fig.6
fig.4
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Træk IKKE
i mikrofonarmen
for at fjerne den fra
hovedbøjlen.
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Telefon: +44 (0)1258 820100

www.jpltele.com

Samlet i Kina
Designet og udviklet i Det Forenede Kongerige

10

Brugervejledning
for headsettet

Indhold
Indledning

2

Tilslutning af arm til hovedbøjle

4

Funktioner

5

Tilslutning til din fastnettelefon

6

Justering

7

Bemærkninger

9

Garanti

10

Indledning
Tak, fordi du købte dette produkt.
Dit nye headset er udviklet gennem anvendelse
af den nyeste teknologi, der er designet til
komfort og bevægelsesfrihed.
Headsettet er meget let at bruge og sætte op,
men for at du kan få det bedste udbytte af
din nyerhvervelse, anbefaler vi, at du læser
denne brugervejledning grundigt, før du tager
headsettet i brug for første gang.

Udpakning
Tag dit headset ud af emballagen og kontroller,
at du sammen med denne brugervejledning
har de korrekte, specificerede tilbehørsdele.
Behold headsetboksen til opbevaring af din
enhed og også for det tilfælde, at det skal
returneres til service eller reparation.

Kompatibilitetsguide
Kontroller, at du har den korrekte
bundledning til at forbinde dit nye headset
til din fastnettelefon. Du kan tjekke med din
leverandør eller gå ind på www.jpltele.com
og følge linkene i menuen kompatibilitet.

Advarsel

BEMÆRK:

Sørg for, at alle elektriske forbindelser (herunder
forlængerledninger og forbindelser mellem
udstyrsdelene) er forbundet korrekt og er
i overensstemmelse med de pågældende
producentanvisninger.
Du må ikke fortsætte med at bruge udstyret, hvis
du er i tvivl om, hvorvidt det fungerer normalt,
eller hvis det på nogen måde er beskadiget.
Du skal koble det fra dit telefonudstyr og kontakte
forhandleren.
Udsæt ikke elektrisk udstyr for regn eller fugt.
Stop aldrig noget ind i huller, sprækker eller andre
åbninger på dit headset, da dette kan resultere
i livsfarligt elektrisk stød.
Åbn ikke headsethuset, da garantien i så fald
bortfalder.
Du må aldrig gætte dig frem eller tage chancer
med elektrisk udstyr.
Telefonheadset er i stand til at frembringe høje
lydniveauer. Længerevarende udsættelse for høje
lydniveauer kan forårsage høreskader.

Før Quick Disconnect-kablet tilsluttes til
bundledningen, skal du sørge fo, (Se fig.1),
at mikrofonarmen er sikkert fastgjort på den
monaurale/binaurale hovedbøjle.

Headsettet

Tilslutning af headsettet
Justerbar hovedbøjle

Hvis den har, skal du blot tilslutte headsettets
Quick Disconnect-kabel til din valgte
bundledning (medfølger ikke) og derefter
tilslutte bundledningen til den dedikerede port
på fastnettelefonen.

fig.1

Tilslutning af mikrofonarmen til
hovedbøjlen
Skub forsigtigt mikrofonarmen ind i hovedbøjlen,
indtil det siger klik. Se fig.2a og 2b.

Hvis du konstaterer, at telefonen det ikke
fungerer som forventet, når headsettet er
tilsluttet, skyldes det sandsynligvis, at du bruger
en inkompatibel bundledning. Der fås forskellige
bundledninger, og disse er alle beregnet til
at forbinde headsettet til bestemte mærker
fastnettelefon, således at uanset hvad din
opsætning er, vil headsettet være kompatibelt.

Ørepude

Mikrofon

Tøjclip

fig.2a

Brug af Quick Disconnect-kablet

Sikkerhed

Quick Disconnect
(QD)

Af hensyn til din egen sikkerhed bør dette produkt
kun anvendes med CE ACA og RoHS-godkendt
udstyr. Brug af headsettet med ikke godkendt
udstyr kan medføre, at garantien for produktet
bortfalder.
For at headsettet kan opnå optimal ydeevne,
hygiejne og levetid, bør alle forbrugsvarer, dvs.
øreskumpuder, mikrofonskum (hvis det er monteret)
og mikrofonfilter udskiftes hver 6. måned.

Hvis du ikke har en headset-forstærker, kan
du kontakte leverandøren af headsettet
(oplysninger findes på bagsiden af
brugervejledningen). Leverandøren vil vil
kunne levere den rigtige forstærker til dit
headset og fastnettelefonen.

Miljøoplysning

3

Dit headset kan være udstyret med et Quick
Disconnect, hvilket giver dig mulighed for at
flytte væk fra dit skrivebord (frakoble de 2 stik)
uden at miste opkaldet.
For at adskille de 2 stik, skal du blot trække lige,
dvs. trække det venstre stik til venstre og det
højre stik til højre. Forsøg IKKE at bøje eller vride
stikkene fra hinanden.

Vedligeholdelse

Dette headset er fremstillet i overensstemmelse
med standarderne CE, RoHS og WEEE. Af hensyn til
muligheden for genbrug af råvarerne, må headsettet
ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet
ved slutningen af dets brugstid. Bortskaffelse kan ske
på godkendte genanvendelses- eller affaldspladser
i overensstemmelse med lokale regler.

Kontakt din forhandler for at få den korrekte
bundledning til din fastnettelefon.
Bemærk: Alle bundledninger leveres som
tilbehør mod ekstra betaling.
Hvad der skal gøres, hvis din fastnettelefon
ikke understøtter en dedikeret headset-port:
Din fastnettelefon kræver en ekstern
headsetforstærker. Hvis du allerede har en
headsetforstærker, skal du læse enhedernes
installationsvejledning og tilslutte headsettet
i overensstemmelse hermed.

Advarsel: Før Quick Disconnect-

kablet tilsluttes, skal du sørge for,
at mikrofonarmen er sikkert fastgjort på den
monaurale/binaurale hovedbøjle!
Før mikrofonarmen løsgøres fra den
monaurale/binaurale hovedbøjle, skal du
også sørge for, at Quick Disconnect-kabel først
er koblet fra bundledningen!

Har din fastnettelefon en dedikeret
headset-port?

fig.2b
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Bundledning
(medfølger ikke)
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