
Användarguide  
för headset

Garanti
Ditt TT3 headset är noggrant tillverkat och 100 % 
testat, komponenter med garanterat hög kvalitet har 
använts. Det omfattas av en garanti mot fabrikations- 
och materialfel under 24 månader från inköpsdatum.  
Om det mot förmodan blir fel på produkten, repareras 
eller ersätts den med en ny utan kostnad när den 
skickas tillbaka, köparen betalar porto, till adressen 
nedan inom garantiperioden på 24 månader.

Garantin täcker inte skador eller brister som orsakats 
genom felaktig användning. Underlåtenhet att följa 
varningar och skötsel- och säkerhetsråd i den här 
användarguiden gör att garantin upphör att gälla.   
Garantin gäller inte fraktskador på produkten. Garantin 
gäller inte heller om garantibandet på headsetkabeln 
har avlägsnats. Dina lagstadgade rättigheter påverkas 
inte på något sätt av denna garanti.

För både garantiservice och annan service var vänlig 
skicka produkten, köparen betalar porto, till:

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

När du skickar tillbaka produkten, glöm inte att  
bifoga ett brev i förpackningen med en beskrivning 
av när och var du köpt produkten, och med en 
beskrivning av felet. Om garantiperioden fortfarande 
gäller ska inköpsbevis bifogas.

Tillverkaren beslutar enligt eget gottfinnande 
om produkten ska repareras eller bytas mot 
en ny. I enlighet med sin policy för progressiv 
produktutveckling, förbehåller sig JPL rätten att 
ändra produktspecifikationerna när som helst,  
utan förvarning.

Begränsad garanti
Följdskador och indirekta skador, inklusive utan 
begränsningar, förlust av egendom och sådana 
skador som härrör från brott mot någon uttrycklig 
eller underförstådd garanti, är inte återförsäljarens 
ansvar och är uteslutna, i den utsträckning som 
lagen tillåter.

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

Telefonnummer: +44 (0)1258 820100

www.jpltele.com
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Justera mikrofonbommen
För att undvika lågt eller förvrängt ljud, och 
för att ge tydliga och klara telefonsamtal, bör 
mikrofonen placeras 30-40 mm från din mun  
(2 fingerbredder). Mikrofonbom-armen kan  
röras i flera riktningar för att ge det bästa läget.  
Se bild 5.

30 - 40mm
från munnen

(2 fingerbredder)

Justera huvudbygeln
Placera headsetmottagaren mot ditt öra (öron), 
om du använder ett headset för ett öra ska du 
placera T-biten ovanför ditt andra öra. Justera 
huvudbygeln tills den känns bekväm,  helst 
ska det nästan inte känns något tryck mot örat 
(öronen).
 
De flesta headset går att använda på endera 
sidan, Vrid bara mikrofonbommen 180° till 
andra sidan för att byta sida för mikrofonen. 
Det går inte att vrida mikrofonbommen helt 
runt i 360°. Se bild 3.

Mikrofonhus  
- 120° vridning

Mikrofonbom  
- 280° vridning

Mikrofonhöljet/öronkudden går att vrida 120° 
för att möjliggöra individuell komfort mot örat 
(öronen). Se bild 4.

Ta loss mikrofonbommen
För att lossa mikrofonbommen från 
huvudbygeln, tryck försiktigt inuti öronkudden 
mot högtalarmaterialet ungefär 3-5 mm. 
Mikrofonhöljet lossnar då lätt. Se bild 8a och 8b.

DRA INTE i mikrofon-
bommen för att ta loss 
det från huvudbygeln.
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OBS:
Ta bort snabbkopplingskabeln, se bild 7, innan 
mikrofonbommen tas loss från huvudbygeln för 
ett eller två öron. 
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 För att ställa in mikrofonbommen så den passar 
din ansiktsform, håll bom-armen på det sätt som 
visas i bild 6. Håll inte i mikrofonänden för att 
forma bommen

bild 6

Monterad i Kina
Utvecklad och konstruerad i Storbritannien
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Introduktion
Tack för att du köpt den här produkten.

Ditt nya headset är utvecklat med användning 
av den senaste teknologin, och det är utformat 
för att vara bekvämt och ge rörelsefrihet.

Headsetet är mycket enkelt att använda och 
installera, men vi rekommenderar att du läser 
den här guiden noggrant innan du använder 
headsetet första gången för att få mesta 
möjliga nytta av ditt nya inköp.

Uppackning
Ta ut headsetet ur förpackningen och 
kontrollera att du har rätt specificerade tillbehör 
tillsammans med den här användarguiden.

Spara lådan för headsetet för att förvara din 
produkt i, och också om du mot förmodan 
behöver skicka tillbaka den för service eller 
lagning. 

Kompatibilitetsguide
Kontrollera att du har rätt nedre kabel för att 
ansluta ditt nya headset till din bordstelefon. 
Fråga återförsäljaren eller besöka www.jpltele.
com och följ länkarna i kompatibilitetsmenyn.

Varning
Se till att alla elektriska anslutningar (inklusive 
förlängningskablar och anslutningar mellan delar 
av utrustningen) är korrekt gjorda och i enlighet 
med relevanta tillverkarinstruktioner.
Fortsätt inte att använda utrustningen om du 
misstänker att den inte fungerar normalt, eller om 
den är skadad på något sätt. Koppla loss den från 
telefonutrustningen och kontakta återförsäljaren.
Utsätt inte elektrisk utrustning för regn eller fukt.
Stoppa aldrig in något i hål, springor eller andra 
öppningar i ditt headset då detta kan ge en dödlig 
elstöt.
Garantin gäller inte om headsethöljet har 
öppnats.
Gissa aldrig och ta inga chanser med elektrisk 
utrustning.
Telefonheadset kan generera höga ljudnivåer. 
Längre tids exponering för höga ljudnivåer kan 
orsaka hörselskador
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Headsetets egenskaper

Justerbar huvudbygel

Öronkuddar

Mikrofon

Klädclips

Snabbkoppling
(SK)

Anslut ditt headset
Har din bordstelefon en särskild 
anslutningsport avsedd för headset?

Om den har det, ansluter du bara headsetets 
snabbkopplingskabel till din valda undre 
kabel (följer ej med), sedan ansluter du den 
undre kabeln till avsedd anslutningsport på 
bordstelefonen.

Om telefonen inte fungerar som förväntat när 
headsetet har anslutits är det mycket troligt 
att du använder en inkompatibel undre kabel. 
Det finns olika undre kablar tillgängliga, de 
är alla konstruerade för att ansluta headsetet 
till ett specifikt bordstelefonfabrikat för att 
säkerställa att oavsett vilken installation du har 
så kommer ditt headset att vara kompatibelt. 

Kontakta din återförsäljare för att köpa rätt 
bottenkabel till din bordstelefon.

Obs: Alla undre kablar säljs som tillbehör till  
en extra kostnad.

Vad du gör om din bordstelefon inte har  
en särskild anslutningsport för headset:
Din bordstelefon kräver en extern 
headsetförstärkare. Om du redan har 
en headsetförstärkare, läs igenom den 
installationsguiden och anslut ditt headset 
enligt vad som anges. 

Användning av snabbkopplingen
Ditt headset kan vara utrustat med en 
snabbkoppling som gör det möjligt för dig  
att lämna ditt skrivbord (koppla isär de  
2 anslutningarna) utan att samtalet bryts. 

För att koppla isär de 2 anslutningarna dra dem 
bara rakt isär. Dra den vänstra anslutningen 
åt vänster och den högra anslutningen åt 
höger. FÖRSÖK INTE att böja eller bända isär 
anslutningarna.

Om du inte har en headsetförstärkare, vänligen 
kontakta återförsäljaren av headsetet (detaljer 
finns på baksidan av användarguiden). De kan 
tillhandahålla rätt förstärkare för ditt headset 
och din bordstelefon.
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Fäst mikrofonbommen på huvudbygeln
Tryck försiktigt mikrofonbommen in i 
huvudbygeln tills det klickar. Se bild 2a och 2b.

Säkerhet  
För din egen säkerhet ska denna produkt endast 
användas tillsammans med godkänd utrustning 
enligt CE, ACA och RoHS. Användning av 
headsetet med icke godkänd utrustning kan göra 
att garantin för produkten upphör att gälla.

Underhåll  
För att optimal prestanda, hygien och livslängd 
för ditt headset, byt ut alla förbrukningsartiklar: 
öronskumgummikuddarna, mikrofonskumgummit 
(om tillämpbart) och mikrofonfiltret var 6:e månad.

Miljömeddelande  
Headsetet är tillverkat i enlighet med CE, RoHS 
och WEEE standarder. I syfte att återvinna råvaror, 
kasta inte uttjänta headset i hushållsavfallet. 
Lämna produkten till godkänd återvinnings- eller 
insamlingsplats i enlighet med lokala föreskrifter.

Undre kabel
(Ej inkluderad)

OBS:
Innan snabbkopplingskabeln ansluts till 
den undre kabeln, se bild 1, kontrollera att 
mikrofonbommen är säkert fäst på huvudbygeln 
för ett eller två öron.
. 

bild 1

bild 2a

bild 2b

Varning Innan snabbkopplingskabeln 
ansluts, kontrollera att mikrofonbommen  

är säkert fästad på huvudbygeln för ett eller 
två öron! Innan mikrofonbommen tas loss från 
huvudbygeln för ett eller två öron, kontrollera 
först att snabbkopplingskabeln inte är är 
ansluten till den undre kabeln!


