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Bluetooth-headsettet Presence Grey

Bluetooth-headsettet
Presence Grey

Pakkens indhold
Bluetoothmonoheadsettet Presence
Grey
med indbygget
genopladeligt
litiumpolymerbatteri

Det elegante nye Bluetooth-headset Presence Grey er
en trådløs løsning til telefonsamtaler via mobiltelefoner
og softphones med fremragende lydkvalitet i alle
typer omgivelser. Det er udstyret med teknologierne
WindSafe og SpeakFocus, der fjerner baggrundsstøj og
forbedrer lydkvaliteten for stemmer, hvilket sikrer optimal
taleforståelse.

Bluetooth
Headsettet overholder Bluetooth 4.0-standarden og
er kompatibelt med alle enheder med Bluetooth 1.1,
1.2, 2.0, 2.1, 3.0 og 4.0 med HFP (»hands free profile«),
HSP (»headset profile«) eller A2DP (»advanced audio
distribution profile«). Headsettet giver trådløs frihed og
mulighed for at have begge hænder fri, mens du taler i
mobiltelefon.

Andre fordele ved Bluetooth-headsettet
• WindSafe-teknologien
Intelligent reduktion af vindstøj ved hjælp af et array
med 3 digitale mikrofoner, der arbejder sammen om at
bortfiltrere uønsket vindstøj
• SpeakFocus-teknologien
Adaptivt støjreduktionssystem med et array med
3 digitale mikrofoner, der er optimeret til støjende
omgivelser, f.eks. i en bil, udendørs eller på kontoret
• Samtaler uden ekko
Digital ekkodæmpning eliminerer alle ekkoer under
telefonsamtaler
• Nem betjening takket være tænd/sluk-skydeknap
og opkaldsstyring
Du kan hurtigt besvare og afslutte opkald og justere
lydstyrken, som du vil
• Lyd i HD-kvalitet
Krystalklar, detaljeret og tydelig lydgengivelse
takket være stor bredbåndshøjttaler og udvidet
frekvensområde
• Lette og behagelige
Headsettet vejer kun 13 gram
• Fleksible bæremuligheder
Kan bæres i højre eller venstre side og med eller uden
ørebøjle
• Lang taletid
Du kan tale med forretningsforbindelser og venner i
op til 10 timer med op til 14 dages standbytid
• Indikator for headsettets batteriniveau
Vises på skærmen på Apple iPhone®
• Støjafhængig lydstyrke
Automatisk adaptiv lydstyrkejustering sikrer optimal
taleforståelse og lydkvalitet

Indstillelig ørebøjle

L

S

Øreadaptere (L, M, S)

Opladningskabel

Donglen BTD 800 USB
kun til UC-modeller af
Presence Grey

Transportetui til headset
og tilbehør kun til
UC-modeller af Presence
Grey

Quick
Guide

Safety
Guide

Compliance
sheet

Kvikvejledning
Sikkerhedsvejledning
Ark med oplysning om
overholdte standarder

Sikkerhedsanvisninger findes i sikkerhedsvejledningen.

i

Du kan se en liste over tilbehør på vores produktside www.sennheiser.com/headsets.
Du kan få information om forhandlere ved at kontakte din lokale Sennheiser-partner:
www.sennheiser.com/headsets > "Find forhandler".
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Oversigt over produktet

Oversigt over produktet
Oversigt over headsettet Presence Grey

Lydstyrke ned-knap*

Mikrofoner

Tænd/sluk-skydeknap

Lydstyrke op-knap*
Multifunktionsknap

Kontrollampe
USB-port

Højttaler

Ørebøjle

* Du kan bytte om på, hvilken lydstyrkeknap der skruer op, og hvilken der skruer ned for lyden (se side 13), hvis du
f.eks. ønsker at bære headsettet på venstre øre i stedet for højre (se side9).

Oversigt over donglen BTD 800 USB
USB-stik

Kontrollampe for forbindelse

Knap til oprettelse af forbindelse
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Oversigt over produktet
3x

Oversigt over kontrollamper

3x

Oversigt over headsettets kontrollampe
Headset

2s

Kontrollampe

2s

3x
3x

Betydning
Headsettet starter op

3x
0.2s
3x

0.2s

2s
2s

2s
2s

3x
3x
3x
3x
3x
0.2s
3x
0.2s
2s
2s
3s
2s

0.2s
0.2s
2s
2s
3s
2s

0.2s
0.2s
0.2s

0.2s
0.2s
0.2s

3s
3s

3s
3s

Headsettet lukker ned
Headsettet er i parringstilstand
Parring gennemført*
Parring mislykkedes eller blev annulleret
Klar til tilslutning, men ikke tilsluttet
Indkommende opkald
Indkommende opkald + genopladeligt batteri næsten tomt

*Når headsettet er tilsluttet, slukker kontrollampen.
mode 1:

Oversigt over kontrollampen på donglen BTD 800 USB
Dongle

1s
1s
1s
1s
Kontrollampe
mode 2:

3s
3s
3s

3s
3s
3s

0.5s 0.5s 0.5s 0.5s

3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x

Betydning
Dongle i parringstilstand:
søger efter Bluetooth-enheder at parre med og oprette
forbindelse til
Parring gennemført
Parring mislykkedes

2s
3x
2s
2s
2s
3x

2s
2s
2s
2s

2s
0.2s
0.2s
0.2s
0.2s

2s
0.2s
0.2s
0.2s
0.2s

0.2s

0.2s

Dongle forsøger at oprette forbindelse til en
Bluetooth-enhed
Dongle og Bluetooth-enhed forbundet
• Udgående/igangværende opkald
• Musikstreaming i standardkvalitet
Indkommende opkald
Musikstreaming i høj kvalitet

Presence Grey – Bluetooth-headset
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3s
3s
3s

3s
3s
3s
3s

3s

3s

Mikrofonen i den tilsluttede Bluetooth-enhed er afbrudt
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Ibrugtagning af headsettet

Ibrugtagning af headsettet
Opladning af headsettets batteri
ADVARSEL
Fare for personskade!

!

Det kan medføre forbrændinger og tilskadekomst at bære headsettet, mens det oplades.
Headsettet må ikke bæres, mens det oplades.
Det tager ca. 1 time og 20 minutter at oplade batteriet helt. Før headsettet tages i brug for første gang, skal det
genopladelige batteri oplades helt uden afbrydelser.

1

2

OFF

Skub blidt tænd/sluk-skydeknappen hen mod
headsettet.
Stemmeprompten »power off« (slukket) høres i
headsettet, og kontrollampen blinker rødt 3 gange.

Sæt opladningskablets mikro-USB-stik i USB-porten
på headsettet.

3

4

1:20 h

*

Sæt opladningskablets USB-stik i en USB-port på en
computer eller oplader (medfølger ikke).

Batteriet oplades. Kontrollampen blinker afhængigt af
batteriniveauet. Efter 5 minutter slukker kontrollampen.

Tryk på multifunktionsknappen for at kontrollere batteriniveauet.
Når batteriet er helt opladet, lyser kontrollampen blåt.
En opladningstid på ...

svarer til en taletid på ...

ca. 10 minutter

under 1 time

1x

ca. 20 minutter

mellem 1 og 2 timer

ca. 40 minutter

mellem 2 og 4 timer

ca. 80 minutter

mellem 4 og 10 timer

1x
2x
3x

i

Kontrollampen
blinker

Når batteriniveauet kommer under 15 minutters taletid, blinker kontrollampen rødt, og stemmeprompten
»recharge headset« (headsettet skal oplades) høres flere gange. Når batteriet er tomt, slukker headsettet
automatisk.

Presence Grey – Bluetooth-headset
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Ibrugtagning af headsettet

Indikator for batteriniveau på Apple iPhone
Når headsettet er parret med en iPhone, vises der en ekstra indikator for headsettets batteriniveau på iPhone-skærmen.

Parring af headsettet med Bluetooth-enheder

!

FORSIGTIG
Fare for funktionsfejl!

De radiobølger, som mobiltelefoner udsender, kan påvirke følsomme og ubeskyttede enheders funktionsmåde.
Du må kun foretage opkald via headsettet på steder, hvor brugen af trådløse Bluetooth-signaler er tilladt.
Headsettet overholder Bluetooth 4.0-standarden. Data kan kun overføres trådløst via Bluetooth-teknologien, hvis
headsettet parres med Bluetooth-enheder, der understøtter HFP (»hands free profile«), HSP (»headset profile«) eller
A2DP (»advanced audio distribution profile«).

Headsettet kan gemme parringsprofiler for op til
8 Bluetooth-enheder, som det er blevet parret med.

Efter opstart forsøger headsettet automatisk at oprette
forbindelse til de to senest forbundne Bluetooth-enheder.

Hvis du parrer headsettet med en niende Bluetooth-enhed,
vil den gemte profil for den mindst benyttede
Bluetooth-enhed blive overskrevet. Hvis du ønsker at
genoprette forbindelse til denne Bluetooth-enhed, skal
du parre headsettet igen.

Det er kun muligt at oprette forbindelse til en tredje
Bluetooth-enhed, hvis enten den første eller den anden
Bluetooth-enhed slukkes.

Hvis du ønsker at benytte headsettet sammen med
en softphone, skal du enten have en computer, der
understøtter Bluetooth, eller en ekstra BluetoothUSB-dongle (trådløs sender og modtager).
Bluetooth-USB-donglen BTD 800 USB leveres sammen
med UC-modeller af Presence Grey.

Presence Grey – Bluetooth-headset
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Ibrugtagning af headsettet

Parring af headsettet med en Bluetooth-enhed
Følgende kapitel forklarer, hvordan headsettet parres med en Bluetooth-enhed. I forklaringen benyttes en mobiltelefon
som eksempel. Hvis proceduren er anderledes for din mobiltelefon, skal du følge forklaringen i mobiltelefonens
brugsanvisning.

2

1

press &

”Pairing“
hold...

OFF
ON

Skub blidt tænd/sluk-skydeknappen hen mod
headsettet.
Stemmeprompten »power off« (slukket) høres i
headsettet, og kontrollampen blinker rødt 3 gange.

Hold multifunktionsknappen nedtrykket, og træk blidt
tænd/sluk-skydeknappen væk fra headsettet.
Kontrollampen blinker skiftevis blåt og rødt. Headsettet
er i parringstilstand.

3

4

Search devices...

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-synlighed på mobiltelefonen.

Begynd en søgning efter Bluetooth-enheder.
Alle tilgængelige enheder inden for rækkevidde af
mobiltelefonen vises.

5

6

keyword: 0000

”Pairing successful”

3x
Sennheiser Presence
Laptop Nick

< 20 cm

Vælg »Presence« for at oprette Bluetooth-forbindelse
til headsettet. Indtast om nødvendigt standardkoden
0000.

Presence Grey – Bluetooth-headset

Når headsettet er parret med mobiltelefonen, slukker
kontrollampen.
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Ibrugtagning af headsettet

Sådan anvendes headsettet sammen med en computer og en Bluetooth-USB-dongle

2

1

”Pairing“

press &

hold...

OFF
ON

Skub blidt tænd/sluk-skydeknappen hen mod
headsettet.
Stemmeprompten »power off« (slukket) høres i
headsettet, og kontrollampen blinker rødt 3 gange.

3

Hold multifunktionsknappen nedtrykket, og træk blidt
tænd/sluk-skydeknappen væk fra headsettet.
Kontrollampen blinker skiftevis blåt og rødt. Headsettet
er i parringstilstand.

4
Press & hold

3s

< 20 cm

Sæt Bluetooth-USB-donglen i en USB-port i
computeren.

5

”Pairing successful”

3x
3x

Når Bluetooth-enhederne er parret, blinker kontrollampen
blåt 3 gange og lyser derefter konstant svagt blåt.

Presence Grey – Bluetooth-headset

Hold knappen på donglen nedtrykket i 3 sekunder for
at aktivere parringstilstand.
Kontrollampen blinker skiftevis blåt og rødt.
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Sådan bruges headsettet

Sådan bruges headsettet
Personlig tilpasning af headsettet, og hvordan det bæres
For at sikre optimal individuel komfort ved brug af headsettet kan det bæres på både venstre og højre øre på tre
forskellige måder: med ørebøjle, med øreadapter eller begge dele.

A

B
S
S

M

M

L

L

Brug af headsettet med øreadapter

1

2
M
L
S

Afmonter ørebøjlen og øreadapteren uden finne
(monteret på forhånd) eller øreadapteren med finne fra
headsettet.

Fastgør den ønskede øreadapter med finne til
headsettet.

3

4

Hold headsettet op til øret, og sæt øreadapterens finne
fast i øret.

Ret finnens vinkel til, så headsettet sidder behageligt
og godt fast i øret.

Presence Grey – Bluetooth-headset
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Sådan bruges headsettet

Sådan bæres headsettet med ørebøjle
Du kan kombinere ørebøjlen med øreadapteren uden finne. Hvis headsettet ikke sidder ordentligt på denne måde, skal
du bruge en af øreadapterne med finne.

1

S

M

2

L

Afmonter om nødvendigt øreadapteren med finne, og
fastgør øreadapteren uden finne, alt efter hvad der
føles mest behageligt.

Fastgør ørebøjlen til headsettet. Hvis du ønsker at bære
headsettet på det andet øre, skal ørebøjlen vendes om.

3

4

Hold headsettet op til øret, og før ørebøjlen om bag
øret. Hvis headsettet ikke sidder ordentligt, kan du
bøje ørebøjlen lidt.

Sæt headsettet, så det sidder behageligt.

Brug af headsettet med hovedbøjle (ekstraudstyr)
Der kan tilkøbes en Presence-hovedbøjle som ekstraudstyr.

L

Presence Grey – Bluetooth-headset
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Sådan bruges headsettet

Sådan tændes og tilsluttes headsettet

1
ON

Skub blidt tænd/sluk-skydeknappen væk fra
headsettet.
Kontrollampen blinker blåt 3 gange.
Stemmeprompten »Power on« (tændt) høres i
headsettet.

3x

”Power on“

Kontrollampen blinker blåt 3 gange hvert 2. sekund, indtil
headsettet finder en parret Bluetooth-enhed, det kan
oprette forbindelse til.

2

2s

2s

3x

”... connected“

3

Når forbindelsen er oprettet, høres en eller to af følgende
stemmeprompter i headsettet:
• »Phone one connected« (telefon et tilsluttet)
for den første mobiltelefon
• »Phone two connected« (telefon to tilsluttet)
for den anden mobiltelefon
• »Dongle connected« (dongle tilsluttet)
for Sennheiser Bluetooth-donglen.
Kun 2 ud af de op til 8 parrede Bluetooth-enheder kan
være tilsluttet headsettet ad gangen.
Efter opstart forsøger headsettet automatisk at oprette
forbindelse til de to senest forbundne Bluetooth-enheder.

Presence Grey – Bluetooth-headset
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Sådan bruges headsettet

Sådan slukkes headsettet

OFF

”Power off“

Skub blidt tænd/sluk-skydeknappen hen mod
headsettet.
Stemmeprompten »power off« (slukket) høres i
headsettet, og kontrollampen blinker rødt 3 gange.
Headsettet afslutter opkaldet og slukker.
Alle lydstyrkeindstillinger gemmes automatisk, når
headsettet slukker.

3x

Information om tilbageværende taletid
Du kan når som helst få oplyst, hvor lang taletid der er
tilbage, bortset fra når du er i gang med et opkald eller
lytter til musik:
Tryk på multifunktionsknappen.

Stemmeprompt

Resterende taletid

»Between eight and ten hours talk time«
(mellem otte og ti timers taletid)

8 til 10 timer

3x

»Between four and eight hours talk time«
(mellem fire og otte timers taletid)

4 til 8 timer

3x

»Between two and four hours talk time«
(mellem to og fire timers taletid)

2 til 4 timer

2x

»Between one and two hours talk time«
(mellem en og to timers taletid)

1 til 2 timer

1x

»Less than one hour talk time«
(under en times taletid)

under 1 time

1x

»Recharge headset«
(headsettet skal oplades)

Presence Grey – Bluetooth-headset

Under 15 minutters taletid
(automatisk stemmeprompt)
Genoplad headsettet (se side5).

Kontrollampen
blinker

1x
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Sådan bruges headsettet

Justering af lydstyrken
FORSIGTIG
Høj lydstyrke kan forårsage høreskader!

!

Hvis du lytter ved høje lydstyrker i længere tid, kan du få permanente høreskader.
Skru ned for lydstyrken, før du tager headsettet på.
Undlad at udsætte dig selv for høje lydstyrker i længere perioder.

Ombytning af lydstyrkeknappernes skru op- og skru ned-funktioner
Du kan bytte om på, hvilken lydstyrkeknap der skruer op,
og hvilken der skruer ned for lyden, hvis du f.eks. ønsker
at bære headsettet på det andet øre (se side 9).
Hold begge lydstyrkeknapper nedtrykket i 2 sekunder
for at bytte om på deres funktioner.
Stemmeprompten »swap volume keys« (ombytning af
lydstyrkeknapper) høres i headsettet.

2s

Justering af lydstyrken
Headsettet har tre lydstyrkeindstillinger, der kan justeres uafhængigt af hinanden:
1. samtalelydstyrke:
kan justeres under et opkald
2. musiklydstyrke:
kan justeres, mens der lyttes til musik
3. lydstyrken for ringetone, biptoner og stemmeprompter:
kan justeres, mens headsettet er tændt, men ikke er i brug
(når der ikke er et opkald i gang, og der ikke afspilles musik).
Tryk på
–– skru op-knappen for at forøge lydstyrken
A
B
–– skru ned-knappen for at dæmpe lydstyrken.
Når du når til den højeste eller laveste lydstyrke,
høres stemmeprompten
»volume min« (mindste lydstyrke) eller
»volume max« (højeste lydstyrke) i headsettet.
Hvis stemmeprompter er deaktiveret, høres i stedet en
biptone i headsettet.

1

2

Presence Grey – Bluetooth-headset
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Sådan bruges headsettet

Afbrydelse af headsettets mikrofon
Afbrydelse af mikrofonen

Genaktivering af mikrofonen

”Mute on“

”Mute off“

Tryk på skru op- og skru ned-knapperne.
Stemmeprompten »mute on« (mikrofon afbrudt) høres.

Tryk på skru op- og skru ned-knapperne.
Stemmeprompten »mute off« (mikrofon slået til) høres.

Aktivering/deaktivering af stemmeprompter
Mens headsettet er tændt, men ikke er i brug (når der ikke
er et opkald i gang, og der ikke afspilles musik):
Hold begge lydstyrkeknapper nedtrykket.
Derved aktiveres/deaktiveres stemmeprompterne, og
stemmeprompten »voice on« (stemmeprompter slået
til) eller »voice off« (stemmeprompter slået fra) høres i
headsettet.

6s

”Voice on“ /
”Voice off“

Hvis du er uden for Bluetooth-signalets rækkevidde
Det er kun muligt at foretage telefonopkald, når headsettet er inden for rækkevidde af mobiltelefonens/Bluetoothenhedens Bluetooth-signal. Signalets rækkevidde afhænger primært af forhold i omgivelserne såsom tykkelsen af
vægge, væggenes materialer og lign. Hvis der ikke er nogen forhindringer mellem headsettet og Bluetooth-enheden
eller mobiltelefonen, er rækkevidden i de fleste tilfælde op til 25 meter.

5min

~25 m

”...disconnected“

Hvis headsettet kommer uden for rækkevidde af den
tilsluttede Bluetooth-enhed under et opkald, høres en af
følgende stemmeprompter i headsettet:
• »Phone one disconnected« for den første mobiltelefon
• »Phone two disconnected« for den anden mobiltelefon
• »Dongle disconnected« for Bluetooth-donglen.

Presence Grey – Bluetooth-headset

”...connected“

Hvis du kommer tilbage inden for rækkevidde af
Bluetooth-signalet inden for 5 minutter, bliver
forbindelsen genetableret, og stemmeprompten
»phone one connected«, »phone two connected« eller
»dongle connected« høres i headsettet.
Hvis du er uden for Bluetooth-signalets rækkevidde i
mere end 5 minutter, bliver forbindelsen helt afbrudt, og
du skal genoprette forbindelse manuelt.
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Sådan foretages opkald via headsettet

Sådan foretages opkald via headsettet
Sådan foretages et opkald
Indtast det nummer, du ønsker at ringe op til, på
mobiltelefonen.
Du hører et bip i headsettet.
Hvis mobiltelefonen ikke automatisk viderestiller opkaldet
til headsettet:
Tryk én gang på multifunktionsknappen for at
viderestille opkaldet fra mobiltelefonen til headsettet.
En anden mulighed er, at du trykker på en knap
på mobiltelefonen (nærmere oplysninger findes i
mobiltelefonens brugsanvisning).

Sådan accepteres/afvises/afsluttes et opkald
”Phone ...“
”Dongle“

Når du modtager et opkald, fortæller headsettet, hvilken
af de tilsluttede Bluetooth-enheder opkaldet modtages
på:
• Tilsluttede mobiltelefoner: »Phone one« (telefon et)
eller »Phone two« (telefon to) eller
• Bluetooth-dongler tilsluttet til computeren: »Dongle«.
Derefter hører du en ringetone i headsettet, og
kontrollampen blinker blåt. Hvis der kun er lidt strøm
tilbage på headsettets batteri, blinker kontrollampen
rødt i stedet for blåt.
Hvis du modtager et opkald, mens headsettet er slukket,
skal du bare tænde headsettet for at acceptere opkaldet.

Hvis du lytter til musik, bliver musikken sat på pause, indtil du afslutter opkaldet. Denne funktion understøttes ikke
af alle mobiltelefoner.

i

Hvis stemmeprompter er deaktiveret, høres i stedet en biptone i headsettet.
Tryk på multifunktionsknappen:

Accepterer et opkald

1s

Afviser et opkald

2x

Sætter et
igangværende opkald
i venteposition
Afslutter et opkald

Presence Grey – Bluetooth-headset

"Call rejected"
(opkald afvist)

–
"Call ended"

(opkald afsluttet)
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Sådan foretages opkald via headsettet

Viderestilling af opkald til/fra headsettet
Når der er oprettet forbindelse, kan du viderestille opkaldet til/fra headsettet.
Tryk på multifunktionsknappen:

1s

Viderestiller
et opkald fra
headsettet til
mobiltelefonen
Viderestiller
et opkald fra
mobiltelefonen til
headsettet

Genopkald
Genopkaldsfunktionen understøttes kun af Bluetooth-enheder med HFP (»hands free profile«).
Tryk på multifunktionsknappen:

2x

Genopkald til
seneste nummer
Annullerer
genopkald

"Redialing"
(foretager
genopkald)

"Redial
canceled"

(genopkald
annulleret)

Stemmeopkald via computer eller stemmestyring af mobil enhed
Stemmeopkaldsfunktionen understøttes kun af Bluetooth-enheder med HFP (»hands free profile«).
Stemmekommandoerne og funktionerne afhænger af Bluetooth-enheden eller appen. I stedet for stemmeopkald kan
du aktivere stemmestyring på mobiltelefonen – det forudsætter dog, at headsettet KUN er tilsluttet en mobiltelefon.
Tryk på multifunktionsknappen:

1s

Aktiverer stemmeopkald
eller stemmestyring
Annullerer stemmeopkald
eller stemmestyring

Udtal din stemmekommando, f.eks. "Call Louise"
(ring til Louise).
Bluetooth-enheden ringer op til Louises nummer.

i
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Nogle stemmeopkaldssystemer kræver
internetforbindelse.
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Håndtering af flere opkald
Du kan bruge headsettet samtidig med to tilsluttede
Bluetooth-enheder (se side 6).

Håndtering af to opkald
Du kan håndtere to opkald:
• fra enten to forskellige Bluetooth-enheder eller
• fra én Bluetooth-enhed.

Hvis du modtager et opkald, mens du er i gang med et opkald:
Tryk på multifunktionsknappen:
”Phone ...“
”Dongle“

Igangværende
opkald

Andet indkommende opkald Funktion

Accepterer det indkommende opkald og afslutter det
igangværende opkald

2x

Accepterer det indkommende opkald og sætter det
igangværende opkald i venteposition
(skift mellem opkald – afhænger af telefonen)

1s

Afviser det indkommende opkald og fortsætter med
det igangværende opkald

Hvis du sætter et igangværende opkald i venteposition (skifter mellem opkald):
Tryk på multifunktionsknappen:

Igangværende
opkald

Andet opkald i venteposition Funktion

Afslutter det igangværende opkald og genoptager det
opkald, der er i venteposition (afhænger af telefonen)

Presence Grey – Bluetooth-headset
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Rengøring og vedligeholdelse af headsettet
FORSIGTIG
Væsker kan beskadige produktets elektronik!
Hvis der trænger væske ind i enhedens kabinet, kan den forårsage en kortslutning og beskadige elektronikken.
Hold væsker langt væk fra produktet.
Der må ikke anvendes rengørings- eller opløsningsmidler.

Rengøring af headsettet
Produktet må kun rengøres med en tør klud.

Opbevaring af headsettet
Hvis headsettet ikke skal anvendes i længere tid:
Oplad det indbyggede genopladelige batteri i ca. 1 time
hver 3. måned.
Opbevar headsettet et rent og tørt sted.

Presence Grey – Bluetooth-headset
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Opdatering af produkternes firmware
Du kan opdatere headsettets og Bluetoothdonglens firmware ved hjælp af den gratis
HeadSetup™ Pro-software.
Download softwaren fra
www.sennheiser.com/software.
Installer softwaren.
Du skal have administratorrettigheder på computeren
for at kunne installere softwaren. Kontakt om
nødvendigt dit firmas it-afdeling.

www.sennheiser.com/software
Opdatering af headsettets firmware
Når der skal opdateres firmware, må der kun være tilsluttet ét produkt ad gangen:
Afbryd forbindelsen til alle andre Sennheiser-produkter, før opdateringen påbegyndes.

1

2

Headsetup Pro
Forbind headsettet til en computer ved hjælp af et
USB-kabel med mini-USB-stik.

Start HeadSetup™ Pro.
HeadSetup™ Pro kontrollerer, om den installerede
firmware er den nyeste version på Sennheisers server.
Opdater om nødvendigt til den nyeste version.

Opdatering af firmwaren på Bluetooth-donglen BTD 800 USB

1

2

Headsetup Pro
Sæt Bluetooth-USB-donglen i en USB-port i
computeren.

Presence Grey – Bluetooth-headset

Start HeadSetup™ Pro.
HeadSetup™ Pro kontrollerer, om den installerede
firmware er den nyeste version på Sennheisers server.
Opdater om nødvendigt til den nyeste version.
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I tilfælde af problemer

I tilfælde af problemer
Problem

Mulig årsag

Headsettet vil ikke tænde

Der er ikke nogen strøm på det
genopladelige batteri.

Oplad det genopladelige batteri.

5

Intet lydsignal

Headsettet er ikke parret med
den mobile enhed.

Kontrollér, om headsettet er parret.
Gennemfør om nødvendigt en ny
parring.

6

Lydstyrken er skruet for langt
ned.

Skru op for lydstyrken.

13

Headsettet er slukket.

Tænd headsettet.

11

Parring fungerer ikke.

Kontrollér, om Bluetooth-enheden
understøtter HFP- eller HSP-profilerne.

–

Mobiltelefonen er slukket.

Tænd mobiltelefonen.

–

Der høres ingen
stemmeprompter (kun bip)

Stemmeprompterne er
deaktiveret.

Slå stemmeprompterne til.

14

Headsettet reagerer
ikke, når der trykkes på
knapperne

Funktionsfejl i headsettet.

Nulstil headsettet til
fabriksindstillingerne.

20

Det tager lang tid at oprette
forbindelse

Bluetooth-enhed 1 er ikke
tilgængelig.

Skift mellem de to Bluetooth-enheder.

11

Ingen Bluetooth-forbindelse
via donglen BTD 800 USB

Donglen er ikke isat korrekt i
computeren

Sæt donglen i igen.

8

Dongle og Presence Grey ikke
forbundet

Gennemfør parring mellem donglen og
Presence Grey-headsettet.

8

Slet listen over tidligere parrede enheder:
Hold knappen på donglen nedtrykket i 3
sekunder for at aktivere parringstilstand.
Kontrollampen blinker skiftevis blåt og
rødt.
Dobbelttryk på knappen på donglen.
Kontrollampen blinker lilla 3 gange.
Parringslisten er nu slettet.

–

Headsettet kan ikke parres

Donglen BTD 800 USB vil
ikke acceptere nye enheder
(parring)

Løsning

Fejl i donglens liste over parrede
enheder

Side

Hvis der opstår et problem, der ikke er omtalt i ovenstående skema, eller hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af
løsningsforslagene, skal du bede din lokale Sennheiser-forhandler om hjælp. Du kan finde en Sennheiser-servicepartner
i dit land ved at søge på www.sennheiser.com.

Gendannelse af fabriksindstillinger (nulstilling)

OFF

ON
”Power off“

3x

Skub blidt tænd/sluk-skydeknappen hen mod
headsettet.
Stemmeprompten »power off« (slukket) høres i
headsettet, og kontrollampen blinker rødt 3 gange.
Headsettet afslutter opkaldet og slukker.
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Træk blidt tænd/sluk-skydeknappen væk fra
headsettet, mens begge lydstyrkeknapper holdes
nedtrykket.
Kontrollampen blinker lilla 3 gange og blinker
derefter skiftevis blåt og rødt. Headsettet forsøger
at gennemføre parring med Bluetooth-enhederne (se
side 6)
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Specifikationer
Presence Grey-headsettet
Størrelse (B x H x D)

51 x 19 x 23 mm

Vægt uden ørebøjle

ca. 13 g

Standbytid

op til 14 dage

Taletid

op til 10 timer

Opladningstid

1 time og 20 min.

Genopladelig batteri (indbygget)

Litiumpolymer, 3,7 volt, 120 mA

Højttalertype

dynamisk, neodym-magnet

Højttalerens frekvensområde

150-6.800 Hz (bredbånd)
300-3.400 Hz (narrowband)
100-15.000 Hz (A2DP/musik)

Lydtryk

maks. 118 dB SPL (ERP)

Mikrofontype

Array med 3 digitale MEMS-mikrofoner

Mikrofonernes frekvensområde

150-6.800 Hz (bredbånd)
300-3.400 Hz (narrowband)

Bluetooth-donglen BTD 800 USB
Størrelse (B x H x D)

22 x 16 x 6 mm

Vægt

2g

Bluetooth
Bluetooth

Headset:
Dongle:

Rækkevidde

op til 25 m (afhængigt af enhed)

Sendefrekvens

2402-2480 MHz

Profiler

•
•
•
•

Udgangseffekt

Headset:
Dongle:

Typisk følsomhed

-89 dBm

version 4.0/klasse 1
version 4.2/klasse 1

HSP Headset Profile (version 1.2)
HFP Handsfree Profile (version 1.7)
A2DP Advanced Audio Distribution Profile (version 1.3)
Kun dongle:
AVRCP Audio Video Remote Control Profile (version 1.6)
maks. 10 dBm
maks. 8 dBm

Headset | BTD 800 USB
Temperaturområde

drift: 		
opbevaring:

+10 °C to +40 °C
-20 °C til +60 °C

Relativ fugtighed

drift: 		
opbevaring:

20% til 85%
10% til 95%

Varemærker
Bluetooth®-ordmærker og -logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse
mærker af Sennheiser Communications A/S sker under licens.
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