MER
INFORMATION
K100 Bluetooth®-högtalartelefon för bil
™

TA EN ORDENTLIG TITT
FLERFUNKTIONSKNAPP
• Slå på eller stäng av (3-4 sekunders
tryckning)
• Besvara ett samtal eller avsluta
det (1 tryckning)
• Återuppringning (2 tryckningar)
• Överför ljud till eller från telefonen
under samtal (3 sekunders tryckning)
• Avvisa ett samtal (tryck och håll knappen
nedtryckt tills en ton hörs)
• Aktivera telefonens röstuppringningsfunktion
(2 sekunders tryckning tills en ton hörs)
• Aktivera manuell ihopparning (se till
att K100 är avstängd och
tryck tills lysdioden blinkar rött/blått)
• Återupprätta bruten Bluetoothanslutning (1 tryckning)
• Aktivera/avaktivera indikatorn
för missat samtal (1 tryckning)

LAMPA
• Laddar (fast rött sken)
• Slå på eller stäng av (2 blå eller
röda blinkningar)
• FM-sändning (2 lila blinkningar)
• Missat samtal (1 lila blinkning)

MIKROFONER

-

+

• Ihopparningsläge (röda/blå blinkningar)

VOLYMRATT
• Höj volymen (vrid medurs)
• Sänk volymen (vrid moturs)

SEKRETESSKNAPP
• Sekretess aktiverad eller avaktiverad
(1 tryckning)
• Nattläge: Lysdiod på eller av
(2 sekunders tryckning tills en ton hörs)

MIKRO-USB-LADDNINGSUTTAG
FM-KNAPP
• FM-sändning på eller av (2-4
sekunders tryckning, släpp när
ett pipljud hörs)
• Sök ledig FM-kanal (tryck och håll knappen
nedtryckt tills stationen meddelas)
• Justera till en närliggande ledig kanal
(tryck en gång för att bläddra uppåt och
snabbt två gånger för att bläddra nedåt)

• Med mikro-USB- eller billaddare:
2,5 timmar (100 % laddning)
• Bästa prestanda när headsetet
är fulladdat

Var försiktig! Läs broschyren med
säkerhetsinformation som innehåller viktig
information om säkerhet, laddning, batteri
och föreskrifter innan du börjar använda
den nya högtalartelefonen.
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ANSLUTA TILL TELEFONEN

Vid ihopparningen får
högtalartelefonen kontakt
med telefonen. Du kan
para ihop flera telefoner
men kan endast ha en aktiv
kombination i taget.

1. KLAR

2. INSTÄLLNING

3. ANSLUT

Aktivera Bluetooth-funktionen
i telefonen och använd sedan
inställningarna i telefonen till att
lägga till/söka efter/upptäcka nya
Bluetooth-enheter.

Första gången:
När högtalartelefonen är
avstängd aktiverar du Bluetoothihopparningsläge genom
att trycka på och hålla in
multifunktionsknappen för att slå
på högtalartelefonen. Lampan
blinkar rött/blått, vilket anger
synkroniseringsläge.

Välj ”PLT_K100” i listan med
Bluetooth-enheter som visas
i telefonen.

iPhone: Settings (inställningar) >
General (allmänt) > Bluetooth >
On (på) (en sökning efter enheter
påbörjas)
BlackBerry®-smartphone:
Settings/options (inställningar/
alternativ) > Bluetooth:On (på)
> Search for devices (sök efter
enheter)

Om du uppmanas att ange ett
lösenord anger du fyra nollor
(0000). Det kan hända att ****
visas på skärmen.
I vissa telefoner uppmanas du
även att bekräfta anslutningen
efter ihopparning.
Högtalartelefonslampan slutar
blinka rött/blått när telefonen
har ihopparats/anslutits.
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HÖRA SAMTAL GENOM BILENS STEREOHÖGTALARE
Du kan lyssna på samtal via
bilstereohögtalarna genom
att överföra ljudet från
högtalartelefonen till en ledig
FM-frekvens mellan 88,1 och
107,9 MHz.
Om telefonen är A2DPkompatibel kan du även
streama ljud, till exempel
GPS-anvisningar och musik,
i bilhögtalarna.
Vi rekommenderar att du gör
alla inställningar för överföring
via FM innan du börjar köra
och att du väljer en ledig FMfrekvens där vanlig radio inte
sänds och gör denna till ett
förval i bilradion.

Förslag på placering

1. KLAR

2. INSTÄLLNING

Se till att telefonen och högtalartelefonen
är påslagna och anslutna.

Tryck på FM-knappen för att öppna FMsändningsläget. En av de förinställda
100 frekvenserna meddelas på engelska.

3. ANSLUT
Ställ in radion på den meddelade FM-kanalen. Om kanalen används av en radiostation trycker du
på FM-knappen och du får höra nästa radiofrekvens. Ställ in radion på den nya frekvensen. Upprepa
denna procedur tills du får ett störningsfritt ljud Nu kan du streama samtal, musik eller GPS
instruktioner från din telefon till din bilstereo.
Alternativt ställer du in radion på en ledig frekvens med decimalen 1, 3, 5, 7, 9 och mellan 88,1 och
107,9 MHz. Ställ sedan in högtalartelefonen på samma frekvens med hjälp av FM-knappen (tryck en
gång för att bläddra uppåt och snabbt två gånger för att bläddra nedåt).
Om en radiostation plötsligt tar över FM-frekvensen trycker du på FM-knappen i 2-4 sekunder
(släpp när ett pipljud hörs) så omdirigeras ljudet tillbaka till högtalartelefonen.
Du kan även låta K100 rekommendera en ledig frekvens genom att hålla FM-knappen intryckt tills du
hör frekvensen. Ställ sedan in radion på samma frekvens.
Obs! FM-sändningsläget stängs automatiskt av om inget ljud sänds (samtal eller musik/GPS) under
mer än en 1 minut. När det inträffar kan FM-störningar/vitt brus höras genom bilstereon. FM-sändaren
återansluts automatiskt när ljudenheten återaktiveras.
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LYSSNA PÅ RÖSTEN
Högtalatelefonen
lämnar
statusmeddelanden
på engelska när du
slår på/stänger av den,
har lite samtalstid kvar
eller när Bluetoothanslutningen till
telefonen bryts/
återupprättas.

VAD DU HÖR
Power on
Power off
Battery low

VAD DET BETYDER
På
Avstängt
Låg batterinivå

Pairing

Para ihop

Pairing incomplete

Ihopparning inte slutförd

Lost connection

Bruten anslutning

Call terminated

Samtal avslutat

Volume maximum
Connected

Maximal volym
Ansluten

Mute on
Mute off

Sekretess aktiverad
Sekretess avaktiverad

FM on channel XX.X

FM på frekvens XX.X

FM channel XX.X

FM-frevens XX.X

FM off

FM av

NÄR DU HÖR DET
När du har tryckt på multifunktionsknappen i 3–4 sekunder
När du har tryckt på multifunktionsknappen i 3–4 sekunder
När du har mindre än en timme kvar innan batteriet
måste laddas
Medan ihopparning/anslutning av högtalartelefonen och
telefonen pågår
När du försökte men inte lyckades para ihop
högtalartelefonen och telefonen
När telefonen och högtalartelefonen förlorar Bluetoothanslutningen
När ett samtal har avslutats eller när uppringningsfunktionen
används genom visuell röstbrevlåda
När den högsta volyminställningen har uppnåtts
När du har slagit på högtalartelefonen eller återupprättat en
avbruten Bluetooth-anslutning
När du har tryckt på sekretessknappen
När sekretess är aktiverat och du har tryckt på
sekretessknappen
När du har tryckt på FM-knappen. FM-sändning aktiveras och
rösten meddelar vilken frekvens som för närvarande används
När du har tryckt på och hållit in FM-knappen. Rösten
meddelar vilken frekvens som nu används
När enheten är påslagen och du har tryckt på FM-knappen för
att stänga av sändningen
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Tips:
Håll ögonen på vägen:
Det är enkelt att hitta reglagen med
fingertopparna utan att du behöver
leta efter dem.
Innan du börjar köra bör du bekanta
dig med reglagen så att du kan hålla
ögonen på vägen när du får ett samtal.
• Den skårade volymratten är enkel
att känna.
• Multifunktionsknappen sitter
inuti ratten.
• Sekretessknappen har
en upphöjning.

Slå på eller stänga av lysdioden:
Undvik att batteriet tar slut:
För bekvämare körning på natten
Kom ihåg att stänga av
kan du tända eller släcka lamporna
högtalartelefonen när du lämnar
genom att trycka på och hålla in
bilen. Om du glömmer det stängs
sekretessknappen i 2 sekunder tills du
högtalartelefonen automatiskt av
hör en ton.
efter 90 minuter utan aktiv anslutning.
Skydda din hörsel:
Du kan justera volymen snabbare
genom att vrida snabbare på
volymratten. Vrid långsamt på ratten
om du bara vill justera volymen
en aning.

Lyssna på rösten (endast på engelska):
Du hör olika statusmeddelanden i
högtalartelefonen när du slår på/
stänger av den, återansluter Bluetoothanslutningen till telefonen eller byter
FM-kanal.

Enkel anslutning:
När högtalartelefonen slås på
söker den efter den senast
anslutna telefonen.

Tydligt tal:
Sätt fast högtalartelefonen i
solskyddet så kommer de två
mikrofonerna, som sitter längst upp
på enheten, så nära ditt ansikte som
möjligt så att du kan prata i normal
samtalston och höras bra.
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SPECIFIKATIONER
Samtalstid

Upp till 17 timmar

Passningstid

Upp till 15 dagar

Räckvidd

Upp till 10 meter från telefonen

Högtalartelefonens vikt

92 gram

Högtalartelefonens mått

120 x 60 x 16,5 mm (utan klämma)

Laddningskontakt

Mikro-USB-kontakt

Batterityp

Laddningsbart, inte utbytbart, litiumjonpolymer

Laddningstid (maximal)

2,5 timmar för fullständig laddning

Strömförsörjning

5 V DC – 500 mA

Bluetooth-version

2.1 med EDR och eSCO

Bluetooth-profiler

Hands-Free (HFP) 1.5, Headset (HSP) 1.1 och
Advanced Audio Distribution (A2DP)

Förvarings-, användnings- och
laddningstemperatur

-10 °C – 50 °C
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VILL DU HA MER HJÄLP?
en
Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar
+44 (0)1793 842443*

cs
Czech Republic
+44 (0)1793 842443*

da
Danmark
Tel: 80 88 46 10

de
Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

*Support på engelska

el
Για περισσότερες
πληροφορίες:

+44 (0)1793 842443*

es
Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

fl
Finland
Tel: 0800 117095

fr
Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France
Tel: 0800 945770

ga
Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2, Ireland
Service ROI: 1800 551 896

he
: בקר באתר,למידע נוסף
+44 (0)1793 842443*

hu

pt
Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

További információk:

Pentru informaţii

+44 (0)1793 842443*

+44 (0)1793 842443*

it
Plantronics Acoustics
Italia Srl, Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl
Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

no

ru
Дополнительная
информация:
+44 (0)1793 842443*

sv
Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr
Daha fazla bilgi için:

+44 (0)1793 842443*

Norge
Tel: 80011336

pl
Aby uzyskać więcej informacji:

+44 (0)1793 842443*

www.plantronics.com
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VILL DU HA MER HJÄLP?
Säkerhetsrelaterad information:
läs den separata broschyren Säkerhetsinformation
Information om 2 års begränsad garanti:
www.plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands
www.plantronics.com

© 2010 Plantronics, Inc. Med ensamrätt. Plantronics och K100 är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Plantronics, Inc. Varumärket Bluetooth med
logotyper tillhör Bluetooth SIG, Inc. Plantronics användning av dessa varumärken
sker under licens. iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som är
registrerat i USA och andra länder. Blackberry ägs av Research In Motion Limited
och är registrerat i USA. Registrering kan vara pågående eller genomförd i andra
länder. Plantronics, Inc varken stöds, sponsras, samarbetar med eller auktoriseras på
annat sätt av Research In Motion Limited.
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