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Introduktion
Tack för att du väljer ett FLEX headset!
FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth®-headset i komfortmodell
för mobiltelefoner. Med stöd för Bluetooth-profilen A2DP kan
headsetet spela upp strömmande media, podsändningar, radio
eller ljudböcker från telefonen. FLEX ceti kan även användas tillsammans med de flesta IP- och chattklienter på datorn, om denna
har stöd för Bluetooth®.
Funktioner
• Vind- och bullerdämpande mikrofon
• DSP ljudförbättring
• Dubbla hörkapslar med 20-20 000 KHz frekvensgång
• Böjbar mikrofonbom av svanhalstyp
• Bluetooth V2.1+EDR med AFH och eSCO sändningsförbättring
• Bluetooth Klass 2, upp till 10 m räckvidd.
• Upp till 12 timmar taltid
• Upp till 250 timmar standby
• Volymkontroller
• Multifunktions-svarsknapp
• Knappar för spårbyte via AVRCP (gäller kompatibla telefoner)
• LED-indikatorer
• Profiler som stöds: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
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Översikt
Indikatorer och kontroller

Huvudbågen kan justeras på
båda sidor för en exakt och
bekväm passform.

Volym upp (+)
LED-indikator
Volym ned (-)
Funktionsknapp

Ladduttag
(under luckan)

Mikrofon

Nästa spår (▲)
Föregående spår (▼)
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Uppstart
Ladda headsetet
Börja med att ladda upp headsetet fullständigt. Laddningsbara
batterier uppnår full kapacitet först efter ett par upp- och urladdningar.
Vid laddning lyser LED-indikatorn med fast rött sken. Då headsetet
är fulladdat släcks indikatorn, och laddaren bör då kopplas från.
Ladduttaget är av typ mini-USB.
Slå på headsetet
Tryck och håll inne funktionsknappen ca 3 sekunder.
Stäng av headsetet
Tryck och håll inne funktionsknappen ca 7 sekunder till indikatorn
blinkar rött 3 gånger.
Om mikrofonen
Mikrofonen till FLEX ceti är bullerdämpad. Detta är en teknik som
gör att oönskade bakgrundsljud filtreras bort för den man talar
med. Det är viktigt att en bullerdämpad mikrofon placeras nära
munnen, annars kan ljudnivån på utgående tal ibland uppfattas
som låg. Ring gärna ett provsamtal för att justera in ett bra läge för
mikrofonen.
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Parning och anslutning
För att kunna para ihop headsetet och telefonen första gången
måste headsetet försättas i parningsläge enligt nedan.
1. Sätt headsetet i parningsläge
- Se till att headsetet är avstängt
- Tryck och håll inne funktionsknappen ca 7 sekunder tills LEDindikatorn blinkar omväxlande rött och blått.
2. Para ihop headsetet och telefonen
- Sök efter Bluetooth-enheter från mobiltelefonen
- Headsetet ska upptäckas av telefonen som BH-M20
- Välj denna enhet och anslut till den. PIN-koden är 0000 (fyra nollor)
Att parningen lyckades indikeras genom att LED-indikatorn blinkar
blått tre gånger, och därefter övergår till en blinkning var 7’e sekund.
3 Anslut
På en del telefoner måsta man även markera headsetet i telefonens
lista över Bluetooth-enheter och välja att använda det.
Många telefoner återupptar automatiskt anslutningen till headsetet
då enheterna kommer inom räckhåll efter att ha varit åtskilda. På
andra telefoner måsta man välja enheten i listan över Bluetoothenheter och sedan ansluta på nytt.
Mobiltelefoner med stöd för Bluetooth V2.1 kan ofta paras utan
att PIN-kod behöver anges.
6

Samtal
Ringa
Slå numret på telefonen som vanligt.
Besvara eller avsluta ett samtal
Tryck kort på funktionsknappen.
Avvisa ett samtal*
Tryck och håll inne funktionsknappen ca 3 sekunder tills en kort
tonsignal bekräftar att samtalet avvisats.
Återuppringning*
I standby-läge, tryck kort två gånger på funktionsknappen. En
bekräftelseton hörs, och sist slaget nummer rings upp automatiskt.
Röstuppringning*
I standby-läge, tryck och håll inne funktionsknappen ca 3 sekunder
för att sätta telefonen i röstuppringningsläge. Följ sedan anvisningarna för din telefon. (Se mobiltelefonen manual)
Justera lyssningsvolymen
Använd knapparna + och - för att höja respektive sänka volymen.
Sekretessläge
Tryck och håll inne volym upp + och volym ned - samtidigt ca 3
sekunder tills en tonsignal bekräftar att mikrofonen är på/av.
* Kräver att telefonen stödjer funktionen.
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Musikfunktioner
FLEX ceti stödjer Bluetooth-profilerna A2DP och AVRCP. Detta
gör att man kan lyssna på strömmande musik eller radio från sin
mobiltelefon, under förutsättning att även telefonen har stöd för
detta. Uppspelningen pausas automatiskt vid telefonsamtal och
återupptas igen då man lägger på.
Pausa/återuppta uppspelning
Under uppspelning, tryck kort på funktionsknappen.
Nästa låt*
Tryck kort på ▲ för att byta till nästa spår.
Föregående låt*
Tryck kort på ▼ för att backa till föregående spår.
Justera lyssningsvolymen
Använd knapparna + och - för att höja respektive sänka volymen.
En tonsignal bekräftar att max/minläget har nåtts. Lyssningsvolymen
kan även justeras på telefonen.
* Kräver att telefonen stödjer denna funktion.
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Hjälp och tips
Problem med parning/anslutning
Kontrollera att headsetet är fulladdat, inom räckvidd och att Bluetooth är aktiverat på telefonen.
Prova att starta om headsetet och telefonen.
Kontrollera att telefonen har den senaste programvaran installerad.
Ljud
Ljudkvaliteten beror på flera olika faktorer. Såväl headset, telefon
som uppkoppling inverkar. Vissa miljöfaktorer kan även påverka
ljudet negativt, till exempel om headsetet används nära en annan
radiokälla som en trådlös telefon. Prova att använda headsetet på
en annan plats för att se om problemen kvarstår.
Mikrofonen till FLEX ceti är bullerdämpad. Detta innebär att
bakgrundsljud filtreras bort för den man talar med. Det är viktigt
att en bullerdämpad mikrofon placeras nära munnen, annars kan
ljudnivån uppfattas som låg. Ring ett provsamtal för att justera in
ett bra läge för mikrofonen.
Funktioner
Vissa telefoner kan ha begränsad funktionalitet då det gäller att
växla ljud mellan uppspelning av media och telefonsamtal.

Besök gärna vår hemsida: www.FLEXheadset.se för mer information.
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Säker användning och skötsel
Ljudnivå
Undvik hörselskador genom att alltid justera lyssningsvolymen till
en lagom nivå. Det finns en risk att man vänjer sig vid en för hög
volym, särskilt i en bullrig miljö, vilket kan leda till hörselskador
trots att ljudnivån upplevs som normal. Begränsa tiden som du
använder headset med hög volyminställning, och undvik att höja
volymen för att inte störas av ljud i omgivningen.
Skötsel
• Utsätt inte headsetet för fukt, vatten eller andra vätskor. Använd
inte enheten om den utsatts för fukt, eftersom detta kan orsaka
kortslutning eller explosion. Undvik att tappa headsetet.
• Förvara inte enheten i direkt solljus eller i närheten av andra värmekällor. Värme kan orsaka explosion, försämrad funktion eller
reducera batterilivslängden.
• Försök inte att öppna, reparera eller modifiera enheten själv.
Service och reparationer ska endast utföras av ett kvalificerat
servicecenter.
• Placera inte tunga föremål ovanpå enheten.
• Koppla bort laddaren och headsetet från strömuttaget om enheten inte ska användas under en tid, eller vid åska.
• Uppladdningsbara batterier kan orsaka explosion eller kemisk
reaktion om de hanteras på ett felaktigt sätt.
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Om batteriet
Headsetet drivs med ett uppladdningsbart batteri av typen
Lithium-Polymer. Ett nytt batteri fungerar bäst när det har laddats
helt upp och helt ur ett par gånger. Ett fulladdat batteri som inte
används laddas så småningom ur, även om headsetet är avstängt.
Batteriets kapacitet och livslängd kan förkortas om enheten förvaras i värme eller kyla. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom
de kan explodera. Lämna alltid batterier och förbrukad elektronik
till miljöåtervinning, eller enligt lokala bestämmelser.

Miljöinformation och återvinning
Förbrukade elektronikprodukter ska lämnas till närmsta
miljöstation för återvinning. Produkten innehåller batterier och ska sorteras som elektronikskrot, eller enligt lokala
bestämmelser.

RoHS
Produkten uppfyller samtliga RoHS-krav och är fri från bly, bromerade flamskyddsmedel och andra miljö- och personfarliga ämnen.

Bluetooth®

Bluetooth® är ett varumärke som ägs av Bluetooth SIG inc.

Mer information och support
Finns på vår hemsida; www.FLEXheadset.se
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Garantivillkor
ILD International AB garanterar att produkten är fri från materialoch fabrikationsfel vid leverans. Garantin täcker fel på produkten
som beror på material- och/eller fabrikationsfel enligt konsumentköplagen. En produkt som under garantitiden på köparens bekostnad lämnas till inköpsstället tillsammans med daterat inköpskvitto
repareras eller byts ut efter ILD’s gottfinnande. Garantin gäller inte
om felet uppstår på grund av vanvård, ingrepp, onormalt slitage,
fukt- eller tappskador, åsknedslag eller annan olyckshändelse. Vid
eventuella garantiärenden returneras produkten tillsammans med
daterat inköpsbevis till inköpsstället.
Produkten innehåller ett uppladdningsbart batteri som kan laddas
upp och urladdas hundratals gånger. Med tiden kommer batteriets
kapacitet att gradvis försämras. Detta är inte ett fel.
Friskrivning: Full kompatibilitet tillsammans med alla på marknaden
förekommande Bluetooth-kompatibla enheter kan inte garanteras.
Eftersom implementering av Bluetooth® kan skilja från en mobiltelefon till en annan kan variationer i prestanda och/eller funktionalitet
förekomma.

EG-försäkran om överensstämmelse
Utrustningen överensstämmer med de väsentliga kraven och
andra relevanta förbehåll i följande EG-direktiv: 1999/5/EC.
För mer information, besök www.FLEXheadset.se
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www.FLEXheadset.se

