Flex Gemini
Flex Switch
Bruksanvisning
Gratulerar!
Du har just blivit ägare till ett Flex headset. Flex är ett
headset i toppkvalitet, som kan bäras både med bygel
över huvudet och hängande över örat. Det har böjbar
mikrofonbom och mjuka, stoppade kuddar för högsta
komfort. Snabbkopplingen på kabeln underlättar när
du tillfälligt lämnar telefonen.
Med i paketet finns också en Flex Switch, en passiv
omkopplingsbox för bekväm växling mellan headset
och telefonlur. Den är även utrustad med en sekretessknapp, så att man vid behov kan koppla bort
mikrofonen.
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Huvudbygel
Bygelhållare
Öronsnäcka
Fästklips
Snabbkoppling
Böjbar bom
Mikrofon

Medföljande delar
1 st Flex headset med bygel och fästklips
1 st bygelhållare
1 st öronbygel
1 st liten kudde för öronbygeln (monterad)
1 st kabel med snabbkoppling
1 st Flex Switch
1 st kort kabel för anslutning av lur
Inställningar av Flex Switch
Anslut omkopplingsboxen enligt översiktsbilden längst
upp till höger. Om den man talar med inte kan höra
vad som sägs kan detta bero på att kablarna till mikrofonen inte är rättvända. Prova då att växla polaritet
med den lilla omkopplaren på undersidan av boxen
(punkt 7). Du kan också ändra konfiguration med
omkopplaren på baksidan (punkt 3). Vid leverans är
Switch inställd på att fungera med de flesta telefoner
(se figur till höger).
I varje modularjack (3 st) sitter en liten avtagbar
konverterare av plast, som gör att du kan använda
både 4-poliga och 6-poliga kontakter.
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Översikt

Bygel för örat
Öronkudde

5

7

6

1 Omkopplare. Växlar mellan telefonlur och headset.
2 Sekretessknapp. Tryck ner för att koppla bort mikrofonen i headsetet.
3 Omkopplare. För at anpassa switchen till att fungera
med alla telefoner.
4 Modularjack. För anslutning till telefonens lurutgång.
5 Modularjack. För anslutning av headset.
6 Modularjack. För anslutning av telefonlur.
7 Omkopplare för mikrofonpolaritet. (På undersidan)
Justeras då utgående tal ej hörs.

1. Lyft av kudden som sitter på öronbygeln.
2. Lyft av själva bygeln genom att dra den rakt uppåt.
3. Tryck på den nu lösa hörsnäckan (inkl. mikrofonbom) på huvudbygeln.
4. Montera bygelhållaren.
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Justering och användning
Headsetet kan enkelt justeras för att passa alla.
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Grundinställning

Omkopplare för att
ändra konfiguration
till din telefon.
Demontering av öronbygeln
Om du vill använda ditt headset med öronbygel (och
inte huvudbygel) behöver du inte göra någonting,
förutom att montera kablaget.
Om du däremot vill använda huvudbygeln behöver du
montera om headsetet enligt följande:

Demontering av huvudbygeln
Om du vill använda ditt headset utan huvudbygel,
demonteras denna bäst enligt nästa figur. Observera
att den kan sitta ganska hårt.
Den tunna öronkudden kan nu monteras direkt på
öronsnäckan (monterad vid leverans).

Snabbkoppling
Snabbkopplingen möjliggör att du kan lämna din
arbetsplats utan att ta av dig headsetet.
Ta tag i de båda kontakterna och dra rakt ut. Dra alltid i
kontakterna, inte i kablarna, som annars kan skadas.

Teknisk information
Det finns inte någon vedertagen standard varken på
hur kablage till telefoner eller till headset ska vara
konfigurerade. Det är därför som det ibland kan vara
nödvändigt att använda en anpassningsbox mellan
headsetet och telefonen.Alternativet är att koppla
om kablaget, men detta kräver både kunskap och
specialverktyg.

Fästklips
Med hjälp av fästklipset på kabeln fixerar du headsetet
så att inte kablarna kommer i vägen.

Garanti och service
12 månaders fabriksgaranti lämnas på produkten från
och med inköpsdatum. Under garantitiden repareras
eller ersätts produkten med samma eller likvärdig
modell mot uppvisande av inköpskvitto eller annat
garantibevis.
Garantiåtagandet gäller ej om felet beror på åska/
överspänning, olyckshändelse, åverkan, vanvård,
onormalt brukande eller något liknande förhållande
från köparens sida.
Garantiåtagandet gäller ej heller om ingrepp i apparaten
förekommit.

Huvudbygeln ställs
in så att ditt headset
sitter bekvämt.
Mikrofonen positioneras enligt
figur, för att erhålla bästa ljud
för den du talar med.
Se till att mikrofonen är riktad
mot munnen.
Vid eventuella fel på produkten, kontakta inköpsstället.
Försök ej att reparera produkten själv eftersom ingrepp
i apparaten medför att garantiåtagandet ej gäller.
Vid reparation inlämnas samtliga delar.
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