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Vi vill gratulera dig till ditt köp av CM-BT2 Blåtandsheadset. Du
har köpt en modern kommunikationslösning av hög kvalitet.
Vänligen läs igenom denna manual innan du börjar använda
enheten. Manual förklarar hur du kommer igång och hur du
använder alla olika funktioner.
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Allmän information
Blåtandsteknik
Blåtand är en radioteknik som gör det möjligt att ansluta kompatibla enheter
med varandra utan att använda kablar.
För att etablera en kontakt med blåtand är det inte nödvändigt att ha fri sikt
mellan enheterna. Men avståndet mellan enheterna (telefonen och CM-BT2)
kan inte överstiga tio meter. Föremål som en vägg eller andra elektroniska
apparater kan störa överföringen och kan orsaka försämrad ljudkvalitet.

CM-BT2 headset följer standard för Blåtand specifikation 2.1 och stödjer
följande profiler:
•
•
•
•

Headset (HSP) med tal / musik
Hands-free (HFP) trådlös telefoni
Avancerad ljud distrubution (A2DP) stereo hörlurar
Audio/Video fjärrstyrning (AVRCP)

Kontakta tillverkaren av din telefon för att kontrollera om den är kompatibel
med CM-BT2.
Observera att användande av Blåtand kan vara förbjudet i vissa miljöer.
Förpackningsinnehåll
Kontrollera att följande finns med i din förpackning:
• CM-BT2 headset med halsslinga
• USB laddningskabel
• 12V plug-in laddare för bil
• Nätadapter
• Manual
• Garantikort
Kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt om något saknas.
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Börja använda enheten
Beskrivning av enheten.
1 Halsslinga

3 Integrerad mikrofon
2 Statusindikator

4 Funktionsknapp
5 Ljudinställning
för halsslinga

6 Ljudinställning för
halsslinga och hörlurar

7 Anslutning för
laddare / hörlurar
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1 Halsslinga
2 Statusindikator
-

Rött sken
Rött sken blinkar långsamt
Blått / Rött sken blinkar
Blått sken var 3:e sekund
Blått sken lyser var 5:e sekund

→
→
→
→
→

CM-BT2 är avstängd
Låg batterinivå
Parningsläge
Försöker ansluta
Är ansluten med enhet.

3 Integrerad mikrofon
4 Funktionsknapp
Stänger av och sätter på CM-BT2, on/off
Svara på inkommande samtal / avsluta pågående samtal
Parningsknapp
5 Ljudinställning för halsslinga
Volymen på halsslingan kan höjas separat genom att använda detta reglage.

6 Ljudinställning för halsslinga och hörlurar
Volymen på halsslinga och hörlurar kan justeras med dessa knappar.
7 Anslutning för laddar och hörlurar
Med detta 3.5mm uttag kan du koppla dina hörlurar eller ansluta med
laddningskabel för CM-BT2.
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Ladda din CM-BT2
Din CM-BT2 har ett inbyggt laddningsbart lithium polymer batteri. Innan du
använder enheten första gången rekommenderar vi att du laddar enheten.
Observera att enheten inte kan användas medans den laddar.
Ladda din CM-BT2 med nätadapter
Anslut medföljande USB kabel till din CM-BT2 med nätadaptern och till
laddningsuttaget 7. Anslut nätaggregatet till vägguttagEnheten har laddat färdigt när statuslampan har slocknat.

Ladda din CM-BT2 med 12 V uttag för bil
Anslut medföljande USB kabel till din CM-BT2 till laddningsuttaget 7 och till 12
V uttag för bil. Anslut 12V till uttag i bil.
Enheten har laddat färdigt när statuslampan har slocknat.
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Ladda din CM-BT2 via datorns USB port
Anslut medföljande USB sladd till din CM-BT2 via laddningsuttag t. Anslut USB
kabeln till din dator. När enheten har laddat färdigt slocknar statuslampan.
CM-BT2 användningstid
Vid normalt användande har CM-BT2 en taltid på 3 timmar och en standby tid
på 120 timmar.
När batteriet behöver laddas, blinkar indikationslampan långsamt rött.

Observera:
Användningstid är beroende på hur du använder din CM-BT2, hur högt ljudet
är inställt och hur högt halsslingan är inställd.
Att ladda enheten kan ta längre tid om enheten har varit urladdad under lång
tid.
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Stänga av och sätta på din CM-BT2 on/off
Tryck på funktionsknappen i cirka 3 sekunder tills
indikationslampan lyser blått. Halsslingan /
hörlurarna avger en signal för att indikera att
enheten nu är påslagen. Om det finns någon parad
enhet i närheten kommer enheten automatisk att
ansluta till den.
För att stänga av, tryck ner funktionsknappen, 4, i
cirka tre sekunder tills indikationslampan lyser upp
rött. Halsslingan / hörlurarna avger en signal för att
indikera att enheten nu stängs av.
Para CM-BT2 med en kompatibel telefon.
Innan du kan börja använda din CM-BT2 med telefonen, behöver den
läggas till i din telefons lista över anslutna enheter. För att göra detta följ
den manual som finns till din telefon som beskriver hur man ansluter
blåtandsenheter.
1. Starta telefonen
2. Tryck på funktionsknappen 4 på din CM-BT2
i ungefär 6 sekunder tills statuslampan blinkar
blått och rött. Enheten är nu i parningsläge i
2 minuter.
3. Aktivera blåtandsfunktion på din telefon och
sök efter enheten för att ansluta. Instruktioner
för hur man gör på din telefon finns telefonens
manual.
4. Välj enheten i listan i telefonen. Om nödvändigt fyll i lösenordet ”0000”
för att para enheten. Telefonen ansluter nu till CM-BT2.
5. Om enheten har lyckats paras med telefonen skall nu statuslampan
blinka blått fyra gånger och en signal höras genom halsslingan /
hörlurarna.
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För vissa telefoner behöver man manuellt ansluta enheten för att den
ska registreras i telefonen.
För mer information om hur man ansluter med din telefon hänvisar vi
till din telefons manual. De behöver bara ansluta CM-BT2 en gång.
Sedan kommer telefonen automatiskt ansluta.
CM-BT2 är ansluten till telefonen när den böå statuslampan lyser i 1
sekund var 5:e sekund.
CM-BT2 kommer synas i menyn på din telefon som visar alla anslutna
blåtandsenheter.
Radera koppling mellan CM-BT2 och din telefon
Gör följande för att ta bort kopplingen melan din CM-BT2 och
telefonen. (tex. Om du vill ansluta till annan blåtandsenhet till
telefonen)
•
•
•

Stäng av CM-BT2
Avsluta kopplingen till CM-BT2 från din telefons blåtandsmeny
Flytta CM-BT2 till en position mer än 10 meter från telefonen.

Observera: Du behöver inte ta bort CM-BT2 från din telefons lista över
kompatibla enheter för att avsluta kopplingen.
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Återanslut CM-BT2 till din telefon
Statuslampan blinkar långsamt blått när enheten inte längre är
ansluten till din telefon. Detta sker om avståndet mellan enheten och
telefonen är för långt.
När CM-BT2 och din telefon är inom räckhåll kommer de att ansluta
automatiskt eller genom att du trycker på funktionsknappen en gång.
Statusindikatorn kommer att blinka i 1 sekund var 5e sekund och
halsslingan / hörlurarna avge en signal när enheterna är återanlutna.
Grundfunktioner
Ringa och ta emot samtal
För att ringa ett samtal kontrollera att enheterna är parade.
Tryck på funktionsknappen 4 kort tryck.
För att avsluta samtal använd knapparna på telefonen eller tryck på
funktionsknappen på CM-BT2.
Använd CM-BT2 som headset för att lyssna på musik
Om din telefon kan spela upp musik kan du använda CM-BT2 för att
lyssna på musik. När ett inkommande samtal detekteras kommer
musiken att pausas och du kan trycka på funktionsknappen för att ta
emot samtalet. Musiken fortsätter att spelas upp när du avslutat
samtalet.
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Justera volymen
Tryck på + knappen vid volymknapparna 6
upprepade gånger för att höja volymen.
Halsslingan / hörlurarna avger en signal när
maximal ljudnivå uppnåtts.
Tryck på – knappen vid volymknapparna 6
upprepade gånger för att sänka volymen.
Halslingan / hörlurarna avger en signal när
lägsta nivå uppnåtts.

Med din CM-BT2 har du möjlighet till
ytterligare inställning för ljud av din
halsslinga. Vrid reglage för att ställa in ljud.
Denna inställning påverkar inte hörlurarnas
lujd utan endast halsslingans ljud

Innan du använder din CM-BT2 försäkra dig om att
volymen är inställd på en behaglig nivå fr att inte skada din
hörsel genom för högt ljud. Ställ alltid ljudet från en låg
nivå.
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Anslut CM-BT2 till en kompatibel dator
1. Starta din dator och försäkra dig att datorn har möjligheter att
ansluta till blåtandsenheter.
2. Tryck på funktionsknappen 4 på din CM-BT2 i cirka 6 sekunder
tills den indikatorlampan blinkar blått / rött. Nu är enheten i
parningsläge i 2 minuter.
3. Starta datorns mjukvara för att ansluta blåtand. Följ
instruktionerna för din dator.
4. Välj CM-BT2 i listan över blåtandsenheter som datorn hittar. Om
nödvändigt fyll i lösenord 0000 för att para enheten med din
dator.
5. Om du lyckas para enheten med din dator kommer statuslampan
att blinka fyra gånger snabbt och ett ljud höras i halsslingan /
hörlurarna.
Vid problem med anslutning till din dator kontakta din återförsäljare
av datorn.
Säker halsslinga

Försäkra dig om att halsslingan är korrekt ansluten.
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Övrigt
Säkerhet
CM-BT2 har tagits fram med senaste teknik och högt säkerhetstänk.
Observera följande säkerhetsinstruktioner:
•

•

•
•
•

Utsätt aldrig enheten för följande:
• Hetta
• Direkt soljus
• Fukt
Skydda enheten mot direkt kontakt med vatten, damm, korrosiva
vätskor, ånga.
Använd endast medföljande utrustning för att ladda. Följ
anvisningarna.
Det är inte tillåtet att göra förändringar i
kommunikationssystemet.
Enheten innehåller små delar som kan svälja. Enheten skall inte
användas av barn under 3 år.

Tillverkaren eller dess återförsäljare kan inte hållas ansvariga för skada
som uppstått på grund av felaktigt användande av enheten.

Underhåll
CM-BT2 headset kräver inget direkt underhåll. Om enheten blir
smutsig kan den torkas ren med en torr eller lätt fuktad trasa. Använd
inte alkoholbaserat, thinner eller andra organiska lösningsmedel.
Placera inte enheten på så sätt att den under långa perioder utsätts
för kraftigt solljus.
Skydda enheten mot hetta, fukt och kraftiga slag och stötar.
Observera: Denna enhet är inte skyddad mot väta. Placera den inte i
närheten av vattenbehållare som vaser eller liknande. Placera den inte
i närheten av öppen eld.
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Återvinning av elektrisk apparatur (tillämpbara
bestämmelser för länder inom Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata insamlingssystem).
Symbolen på produkten eller förpackningen indikerar att
produkten inte skall hanteras som vanligt hushållsavfall utan
skall lämnas in till återvinning.
Du skyddar miljön och hälsan hos människor genom att
återvinna denna produkt på rätt sätt. Miljö och hälsa hotas av
felaktig återvinning. Korrekt återvinning minskar konsumtion
av råmaterial. Du kan få mer information om återvinning från
din kommun eller återförsäljare.
Laddningsbara batterier
Laddningsbara batterier som ingår i denna enhet kan
återvinnas. Lämna enheten till återvinningscentral eller till
återförsäljare för korrekt återvinning.
Garanti
Denna produkt är säker att använda och har hög
driftsäkerhet. Skulle något fel uppstå trots att instruktioner i
denna manual följts så kontaktar du din återförsäljare.
Garantin täcker reparation och frakt. Det är viktig att du
sänder produkten i originalförpackning, så släng inte
förpackningen. Garantin gäller inte om enheten har använts
på felaktigt sätt eller om någon obehörig har försökt laga
enheten så att säkerhetsigillet brutits. Reparationer utförs
under garantitiden om kvitto kan uppvisas. Specificera alltid
produktens nummer i kommunikation med återförsäljare.
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Teknisk specifikation:
Modell namn:
Blåtands verision:
Frekvensband:
Modulation:

CM-BT2 headset
Bluetooth Specification Version 2.1
2.4 Ghz ISM Spectrum
Frequency hopping 79 channels
GFSK (Gaussian Frequency Shifting Keying)
Hands-free (HFP) talk / music output
Avanced Audio Distribution (A2DP) stereo

Headset
Audio / Video Remote Control (AVRCP)
Räckvidd:
Standby tid:
Taltid:
Laddningstid:
Vikt:
Dimensioner:

10m
upp till 120 timmar
upp till 13 timmar med hörlurar
3 timmar
49 gram
48mm * 76 mm

Denna telefonenhet följer följande EU direktiv:
-2002/95/EG RoHS direktiv
-2002/96/EG WEEE direktiv
-1999/5/EG R&TTE direktiv
-2004/108/EG EMC direktiv
-2006/95/EG Svagströms direktiv
CE märkning ovan bekräftas med märkning på enheten.
CE överenstämmelse dokument finns tillgängliga på
www.humantechnik.com
www.humantechnik.se
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