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one
Trådlöst headset till bords- och IP-telefoner
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Introduktion
Tack för att du väljer ett FLEX headset!
FLEX one är ett trådlöst headset med dubbla anslutningar för både bordstelefonen
och datorn. Med låg vikt, enkelt handhavande och hög komfort är det här ett perfekt
headset för en modern arbetsmiljö.

Funktioner
• Dubbla anslutningar för bordstelefonen och datorn, var för sig eller samtidigt
• Två olika bärstilar, huvudbåge och öronkrok ingår. Nackband finns som tillbehör
• Bullerdämpande mikrofon
• DSP ljudförbättring
• Skydd mot akustisk chock
• Upp till 13 timmars taltid, 5 dygn standby
• Volymkontroller för både mikrofon och hörkapsel
• Snabbladdning (fulladdat på ca 2 timmar)
• Krypterad sändning, skyddad mot avlyssning
• Sekretessknapp
• Ca 10 meters räckvidd
• Anpassningsomkopplare på basen för olika telefoner
• Passar de allra flesta system- och IP-telefonilösningar.
• För IP-telefoni via datorn finns både USB-adapter och PC-kabel som tillbehör

I förpackningen
• FLEX one headset
• FLEX one basenhet
• Anslutningskabel för koppling mellan telefonens luruttag och basenheten
• Öronkrok
• Huvudbåge
• Användarmanual
• Öronkudde

Support och mer information om ditt nya headset
Besök www.FLEXheadset.se för uppdaterad information, guider och support.
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Översikt
Indikatorer och kontroller
Sekretess (parningsläge)

Off-knapp med
LED-indikator
(Strömbrytare)

Omkopplare, Tel/PC

På-indikator
Pågående samtal

Av/På (parningsläge)

Volymreglage
Mikrofon
Laddningsindikator

Anslutningar på basenheten

Dator via ljudkorts- eller
USB-kabel (tillbehör)
Telefonens uttag för lur

Telefonlur

Strömförsörjning
5V DC
Lurlyftare (tillbehör)
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Inkoppling
FLEX one är trots sofistikerad teknik enkelt att koppla in och använda. Följ proceduren
nedan. Observera att batteriet ska laddas minst 2 timmar före användning.
1. Kontrollera att batteriet är monterat på headsetet.
2. Koppla loss telefonluren från telefonen som headsetet ska användas med. Anslut
telefonluren till uttaget märkt med en lur
på headsetets basenhet.
3. Koppla den medföljande anslutningskabeln till telefonens luruttag och till uttaget
märkt med en telefonsymbol
4. Koppla in batterieliminatorn till uttaget märkt

.

5. Sätt headsetet i basenheten för laddning. Headsetet ska första gången laddas under minst 2 timmar för att maximera batteriets drifttid och livslängd.
För telefoner med separat headsetuttag kopplas FLEX one direkt till detta.

Slå på eller stäng av headsetet
Slå på headsetet.
Tryck kort på Strömbrytaren. Den röda indikatorn
runt knappen tänds, och blinkar därefter varannan
sekund.

Stäng av headsetet
Tryck och håll inne knappen ca 3-4 sekunder.
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Laddning och parningsinställningar
Viktigt om laddning
För att maximera batteriets livslängd och funktion ska headsetet laddas upp under
minst två timmar innan det används första gången.
Laddningsindikatorn på basenheten visar batteriets status. Då indikatorn är röd
laddas batteriet och vid grönt sken är det fullt uppladdat. Att ladda upp batteriet
fullständigt tar normalt ca två timmar. Headsetet bör placeras på basenheten för
underhållsladdning då det inte används.

Kontroll av parningsstatus
Parning är en trådlös koppling mellan ett specifikt headset och en basenhet. Enheterna är parade vid leverans. Vid behov kan parningsstatus kontrolleras enligt följande:
1. Se till att både bas och headset är påslagna (röd Power-indikator på basen lyser,
röd indikator vid Off-knappen på headsetet blinkar).
2. Tryck på basenhetens ON/OFF-knapp. Den blå indikatorn på basen ska tändas och
lysa konstant. Om den blå indikatorn slocknar får parningsproceduren göras om
enligt nedan.

Parningsprocedur
Se först till att både headset och basenhet är påslagna.
1. Tryck och håll inne ON/OFF-knappen på basen tills den blå indikatorn börjar
blinka.
2. Tryck och håll inne parnings/sekretessknappen på headsetet tills den blå indikatorn
på basen släcks.
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Justeringar vid inkoppling
Inställningar för kompatibilitet och mikrofonvolym
Justeringarna finns undertill på basenheten. Eventuella inställningar behöver normalt
bara göras vid inkopplingstillfället.
COM
Kompatibilitetsomkopplare för olika telefontyper.
Prova att byta läge om ljud saknas i hörkapseln eller
mikrofonen. Standardläge= A.

TX
Volyminställning för utgående tal. Använd en liten
skruvmejsel för att öka (+) eller minska (-) volymen för
den du talar med. Standardläge= mittposition.

MIC
Mikrofonförstärkning. Sätt i läge C om ljudet ut från
headsetet fortfarande är lågt efter justering av TXpotentiometern. Standardläge= E.

Kompatibilitetsinställning för olika telefoner
Telefonens lur/headsetuttag kan ha olika konfiguration beroende på telefonmodell.
Med kompatibilitetsomkopplaren COM på basenheten kan FLEX one anpassas till de
flesta telefoner.
• Lyft telefonluren och tryck på basenhetens ON/OFF-knapp. Om du hör en kopplingston i headsetet behöver inställningarna inte ändras.
• Om kopplingstonen inte hörs, byt läge på kompatibilitetsomkopplaren COM.

Justering av mikrofonvolym (nivå på utgående tal)
Volymnivån på utgående tal kan justeras för att exakt passa din röstvolym, telefonlinje
och telefonmodell. Mikrofonvolymen ställs med fördel in under ett provsamtal.
• Lyft luren på telefonen, tryck ON/OFF på basenheten och ring ett provsamtal.
• Justera mikrofonvolymen med TX-reglaget tills personen du pratar med bekräftar
att volymen är lagom. Om ljudet är lågt även vid max-läget på TX-reglaget, prova
att koppla på mikrofonförstärkningen med omkopplaren MIC.
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Samtal
Ringa ett samtal
Lyft telefonluren och tryck ON på basenheten. Slå numret som vanligt på telefonen.

Besvara ett samtal
Lyft på telefonluren och tryck ON på basenheten.

Avsluta ett samtal
Lägg på telefonluren och tryck OFF på basenheten. Man kan även avsluta med
headsetets Off-knapp.
Headsetets
Off-knapp

Avsluta samtalet
Headsetets off-knapp bryter (precis som basens off-knapp) förbindelsen mellan headsetet
och basen.
För att avsluta samtalet måste man även lägga
på telefonluren eller avsluta med telefonens
headsetknapp om sådan finns.

Justera lyssningsvolymen
Volymreglaget för lyssningsljudet sitter på höger sida av basenheten. Justera in en
lagom lyssningsvolym under samtalet. Inställningen sparas till nästa samtal.
Observera! Hög lyssningsvolym kan medföra eko eller andra störningar i ljudet, för
en eller båda parter. Justera ned volymen något om detta inträffar. Hög lyssningsvolym kan även vara skadligt för hörseln. Läs mer om säker användning på sidan 12.

Sekretessläge
För att tillfälligt stänga av mikrofonen, tryck kort på sekretessknappen upptill på
headsetet. Tryck igen på knappen för att återgå till samtalet.
Sekretessknapp
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Inkoppling till dator via USB- eller ljudkortskabel
Flex one är utrustat med dubbla uttag för anslutning till både en bordstelefon och
till datorn för IP-telefoni. Headsetet kan anslutas till enbart telefonen, enbart datorn
eller till båda samtidigt. Då headsetet är anslutet till en IP-telefoniklient sköts normalt
ljudinställningarna av mjukvaran i datorn.

Anslutning med hjälp av USB-adapter (tillbehör, artikel 4606-4)
USB-adapterkabeln har ett inbyggt ljudkort som
gör att man får en extra ljudenhet och talkanal
för IP-telefonin, separerad från andra systemljud
i datorn. USB-adaptern är av typen Plug and Play
och använder datorns inbyggda drivrutiner. Kabeln
ansluts till basenhetens ingång märkt
.

Anslutning med hjälp av ljudkortskabel (tillbehör, artikel 4606-3)
Ljudkortskabeln kopplas till datorns befintliga
ljudkort med dubbla standard 3.5mm kontakter.
Kabeln ansluts därefter till basenhetens ingång
.
märkt

Användning enbart med dator
I de fall då headsetet enbart används med en dator ska PC/TEL-knappen på basenheten vara konstant intryckt. För att koppla upp ljudet i headsetet, tryck på basenhetens ON-knapp. För att stänga av ljudet, tryck OFF.

Dubbel anslutning (både bords- och datortelefoni samtidigt)
I de fall då headsetet används med både en dator och en bordstelefon samtidigt
växlar man mellan de två telefonlinjerna med hjälp av PC/TEL-knappen.
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Tillbehör
Automatisk lurlyftare (tillbehör, artikel 4606-1)
Lurlyftaren gör att man inte behöver ta av telefonluren för att besvara eller ringa ett samtal. Allt sker
med automatik då man trycker på basenhetens
svarsknapp.
För att avsluta ett samtal trycker man på headsetets
lägg på-knapp. En fullständig instruktion medföljer
lurlyftaren.

Nackband (tillbehör, artikel 4606-2)
FLEX one har tre olika bärstilar. I förpackningen
medföljer både öronkrok och huvudbåge. Båda
dessa alternativ går att använda över såväl höger
som vänster öra.
En tredje bärstil är nackbandet, som finns som tillbehör till FLEX one. Med nackbandet används headsetet över vänster öra.
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Teknisk information
Teknisk specifikation
FLEX one använder en 2.4 GHz trådlös sändningstenik som är optimerad för tvåvägs
röstkommunikation. Agile frequency hopping gör att headsetet fungerar problemfritt
även i miljöer med andra produkter som sänder på samma band, till exempel Wi-Fi,
Bluetooth och trådlösa telefoner.
Radiofrekvensband
Radiofrekvensmodulation
Sändningseffekt (Max)
Räckvidd
Taltid
Standbytid
Batterityp
Laddtid, helt urladdat
Vikt, headsetet
Vikt, basenheten
Strömförsörjning

2.4GHz ISM (Industrial, Scientific, Medical )
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
0dBm (1mW)
Upp till 10 meter
Upp till 13 timmar
Upp till 5 dygn
Litium Polymer (Li-Pol)
Ca 2 timmar
25 g inklusive batteri (huvudbågen + 18g)
232 gram
Spänning: DC 9V 500mA

Mer 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.
Ett uppladdningsbart batteri kan laddas upp och urladdas hundratals gånger. Med
tiden kommer batteriets kapacitet att gradvis försämras. Detta är inte ett fel.
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Hjälp och tips
Om du inte får något ljud i headsetet
• Kontrollera att PC/TEL-knappen är i rätt läge.
• Att headsetet är fullt uppladdat, påslaget och inom 10 meter från basenheten.
• Kontrollera volym- och kompatibilitetsinställningarna (se sidan 7).
• Kontrollera parningsstatus (se sidan 6).
• Kontrollera alla kablar och anslutningar.
• Prova att stänga av och starta om både headsetet och basen.

Om störningar, eko eller andra problem upplevs med ljudet
• Kontrollera volyminställningarna noggrant, både för mikrofon och lyssningsljud.
Höga inställningar kan orsaka eko, brus, överhörning och andra störningar på linjen.
• Kontrollera att headsetet är fulladdat och inom basenhetens räckvidd (ca 10 meter).
• Trådlösa nätverk, elarmaturer eller trådlösa telefoner kan störa kommunikationen.
Prova ifall ljudet blir bättre om du flyttar headsetet eller basenheten en bit bort.
• Prova att koppla headsetet till en annan telefon.

Säker användning
Undvik hörselskador genom att alltid justera lyssningsvolymen till en säker nivå. Det
finns en risk att man (särskilt i bullriga miljöer) vänjer sig vid en för hög volym, 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.
Ett trådlöst headet använder en inbyggd radiosändare för att kommunicera med
basenheten. Sändningseffekten är jämförelsevis mycket låg, maximalt ca 1mW.

Skötsel och underhåll
FLEX one är en tekniskt avancerad enhet som innehåller kretskort och finmekanik.
Headsetet bör alltid behandlas varsamt för längsta livslängd och högsta tillförlitlighet.
• Utsätt inte produkten för fukt, värme eller omild behandling.
• Förvara/placera produkten i normal rumstemperatur på en torr och dammfri plats.
• Vid rengöring, torka av headsetet med en torr eller lätt fuktad trasa.
• Nya öronkuddar finns att köpa som reservdel.
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Garantivillkor och service
ILD International AB garanterar att produkten är fri från material- och 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/skickas till inköpsstället tillsammans med daterat inköpskvitto repareras eller byts ut efter ILD’s eget 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.

EG-försäkran om överensstämmelse enligt EN 45014
Utrustningen överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta förbehåll i följande EG-direktiv: 1999/5/EC.

Miljöinformation och återvinning
Produkten uppfyller samtliga RoHS-krav och är fri från bly, bromerade
flamskyddsmedel och andra miljö- och personfarliga ämnen.
Förbrukade elektronikprodukter ska lämnas till närmsta miljöstation för
återvinning. Produkten innehåller batterier och ska sorteras som elektronikskrot, eller enligt lokala bestämmelser.

Mer information och support
Finns på vår hemsida; www.FLEXheadset.se
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