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Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften
왘 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door,

voordat u het product gaat gebruiken.

왘 Geef het product altijd samen met deze gebruiksaanwijzing

door aan derden.

왘 Gebruik het product niet wanneer het klaarblijkelijk bescha-

digd is.

Ongevallen en handelingen die schadelijk voor de gezondheid
zijn voorkomen
왘 Indien u langere tijd op een hoog volume luistert, kan dat tot
blijvende gehoorbeschadiging leiden.
왘 Houd het product, verpakkingsmateriaal, kleine onderdelen en
toehoren uit de buurt van kinderen en huisdieren, om ongevallen en verstikkingsgevaar te voorkomen.
왘 Gebruik het product niet wanneer u bijzonder veel aandacht
aan uw omgeving moet besteden.
Beschadigingen aan het product en storingen voorkomen
왘 Houd het product altijd droog en stel het niet bloot aan
extreem lage of extreem hoge temperaturen (bijv. föhn, verwarming, langdurige zonnestralen enz.), zodat corrosie en
vervorming worden voorkomen.
왘 Gebruik uitsluitend de door Sennheiser meegeleverde of aanbevolen extra apparaten/toebehoren.
왘 Sluit de contacten van het product nooit kort. Let erop, dat er
geen metalen voorwerpen (zoals bijv. paperclips, haarspelden,
oorbellen) tegen de interfaces en contacten aan komen.
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U kunt onderstaande randapparatuur op de UI 770 aansluiten:
• een gebruikelijke telefoon, die headsets met een dynamische,
carbon- of elektret-microfoon ondersteunt
• een telefoonhoorn
• een Sennheiser Office- of Call Center-headset
• een PC met een geluidskaart of USB-aansluiting (maakt het
gebruik van een headset voor internettelefonie en multimediatoepassingen mogelijk)
• een dicteerapparaat voor de registratie van spraak
Met de UI 770 kunt u tussen de headset, de telefoonhoorn en de
PC omschakelen, het volume van de luidsprekers en microfoons
van de headset instellen of de microfoon van de headset op mute
schakelen.
UI 770 | 3
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Universele interface UI 770
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Reglementair gebruik/aansprakelijkheid
De universele interface is bedoeld voor het bellen alsmede de
audio-input en -output in combinatie met een computer (VoIP)
en/of een telefoon voor professioneel gebruik op een kantoor of
in een callcenter.
Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het product
anders gebruikt dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het
product/toebehoren onjuist wordt gebruikt of sprake is van
misbruik.
Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
aan USB-apparaten, die niet in overeenstemming zijn met de USBspecificaties.
Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
veroorzaakt door het wegvallen van de verbinding in verband
met lege accu’s.
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Universele interface UI 770
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Omvang levering

Omvang levering
•
•
•
•
•

UI 770
Batterij (babycel, 1,5 V, LR 14C)
Verbindingskabel met de telefoon
Verbindingskabel (RJ9 op Easy Disconnect)
Gebruiksaanwijzing

De UI 770 in gebruik nemen
Overzicht van de aansluitbussen
De aansluitbussen zitten aan de voor- en achterkant van de
UI 770.

1
2
3

4
5

1 Bus headset
2 Bus dicteerapparaat
3 Bus telefoonhoorn
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4 Bus telefoon
5 Bus Aux/PC
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De UI 770 in gebruik nemen

Randapparatuur op de UI 770 aansluiten

D
E

Telefoonhoorn Modulair
(RJ9)
Telefoon
Modulair
(RJ9)
Aux/PC
Modulair
(RJ9)

afhankelijk van de telefoon
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Aansluiting op het
randapparaat
Sennheiser Communications
Easy Disconnect
3,5-mm jackplug,
de kabel is afhankelijk
van de bus op het
dicteerapparaat
Modulair (RJ9)

3,5-mm jackplug

ES

B

Dicteerapparaat

Aansluiting
op de UI 770
Modulair
(RJ9)
3,5-mm
jackplug

De headset op de UI 770 aansluiten
A Steek de modulaire stekker van de adapterkabel in de bus
Headset op de UI 770, tot deze hoorbaar vastklikt.
Het dicteerapparaat op de UI 770 aansluiten
B Steek de 3,5-mm jackplug van de verbindingskabel in de bus Dicteerapparaat op de UI 770, tot deze hoorbaar vastklikt. Steek de
3,5-mm jackplug in de uitgang van uw dicteerapparaat.
Telefoonhoorn op de UI 770 aansluiten
C Trek op de telefoon de modulaire stekker van de telefoonhoornkabel los en steek deze in de bus Telefoonhoorn op de UI 770,
tot deze hoorbaar vastklikt.
UI 770 | 5
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Randapparaat
Headset
A
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Op de uitklappagina staat een overzicht van de aansluitmogelijkheden.
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De UI 770 in gebruik nemen
De telefoon op de UI 770 aansluiten
D Steek de één van de beide modulaire stekkers van de meegeleverde verbindingskabel in de bus Telefoon op de UI 770, tot
deze hoorbaar vastklikt. Steek de tweede modulaire stekker in
de telefoonhoornbus op de telefoon.
Ook bij een aangesloten UI 770 kunt u alle functies van uw telefoon gebruiken zoals u gewend bent: u kiest door de telefoonhoorn op te nemen en een nummer in te toetsen. U beëindigt
een gesprek door de hoorn op te leggen. De functie „handsfree”
kan net als voorheen gewoon worden gebruikt.
PC op de UI 770 aansluiten
E Steek de modulaire stekker van de
verbindingskabel voor de PC in de bus
Aux/PC op de UI 770, tot deze hoorbaar
vastklikt. Steek de beide jackplugstekkers in de geluidskaart van uw PC zoals
afgebeeld.

Batterijen plaatsen
Een batterij in de UI 770 heeft een levensduur van ongeveer een
jaar. Onder normale omstandigheden moet u de batterij eenmaal
per jaar vervangen.
왘 Verwijder de onderkant van de behuizing. Gebruik de
meegeleverde schroef om het batterijvak tegen manipulaties
te beveiligen (in veel landen is dit voorgeschreven).
왘 Plaats de batterij in het batterijvak zoals afgebeeld en breng
de onderkant van de behuizing dan weer aan.
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De UI 770 in gebruik nemen

De UI 770 aanpassen

FR

Gebruik de schakelaar aan de onderkant van de behuizing, om de
UI 770 aan te passen.

IT

1

3
UI 770

Functie van de schakelaar
Hiermee wordt een duidelijk hoorbare
1 ABC-schakelaar
kiestoon ingesteld
Hiermee wordt het volume van de
2 Schakelaar micro- microfoon van de headset ingesteld
foongevoeligheid (stand 1 - 9)
Beperkt het uitvoervolume van de
luidsprekers van de headset overeen3 EU-schakelaar
komstig de EG-richtlijn 2003/10/EG
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De UI 770 in gebruik nemen
Een duidelijk hoorbare kiestoon instellen
왘 Druk de toets Headset/Telefoonhoorn in de stand „onder”
(zie pagina 10). Controleer of u via de telefoonhoorn een
kiestoon hoort.
왘 Druk de toets Headset/Telefoonhoorn
opnieuw in, om de
headset in te schakelen. Controleer of u via de headset een
kiestoon hoort.
Als u geen kiestoon hoort, moet u de ABC-schakelaar achtereenvolgens in de standen „A”, „B” en „C” schuiven en telkens
in iedere stand controleren of u een kiestoon hoort.
Het volume van de microfoon van de headset instellen
Met behulp van de schakelaar microfoongevoeligheid van de
UI 770 kunt u het volume van de microfoon van de headset
instellen: Een zachte stem wordt iets versterkt, een luide stem
wordt iets gedempt.
왘 Stel een gemiddeld volume op de telefoon in.
왘 Zet de schakelaar Microfoongevoeligheid op de UI 770 op de
stand „1”.
왘 Bel iemand op en spreek met een normaal stemgeluid. Pas de
regelaar net zo lang aan tot u uw gesprekspartner duidelijk
verstaat.
Het uitvoervolume van de luidsprekers van de headset
begrenzen
Met behulp van de EU-schakelaar van de UI 770 kunt u het uitvoervolume van de luidsprekers van de headset overeenkomstig de
EG-richtlijn 2003/10/EG begrenzen.
왘 Zet de EU-schakelaar vanuit de stand „Vierkant” in de stand
„Driehoek”, om het uitvoervolume van de luidsprekers van de
headset te begrenzen.
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Wanneer is de UI 770 bedrijfsklaar?
De UI 770/750 is klaar voor gebruik, zodra
• u de batterij heeft geplaatst
• u de UI 770 op de telefoon aangesloten en aan deze telefoon
aangepast heeft
Zodra de verbinding met de telefoon wordt verbroken, is de UI 770
buiten werking.
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** EG-richtlijn 2003/10/EG met betrekking tot de minimale
voorschriften voor de bescherming van de veiligheid en de
gezondheid van werknemers tegen de gevaren van fysieke
inwerkingen (lawaai).

IT

* Het gewogen gemiddelde is gebaseerd op een verdeling
van de lawaaibelasting van een typische werkdag. De geluidsdrukpiek wordt met behulp van een B&K HATS (hoofd- en
torsosimulator) gemeten.

FR

DE

De UI 770 is een speciale uitvoering met een gereduceerde
uitgangspiek. Ook wanneer het volume van de UI 770 op de
allerhoogste waarde wordt ingesteld, overschrijdt het signaal, dat door de aangesloten Sennheiser Communicationsheadset wordt overgedragen, nooit de maximale waarde van
85 dB(A) per dag. Bij deze waarde gaat het om een in tijd
gewogen gemiddelde waarde* overeenkomstig de EG-richtlijn „Lawaai”**.
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De UI 770 in gebruik nemen
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De UI 770 gebruiken

De UI 770 gebruiken
Mute

Hoofdset/handset

Mute/actief

Handset/actief

Niet actief/fabrieksinstelling

Hoofdset/fabrieksinstelling

2

3

1

4
PC-interface

5

Helderheid geluid

Communicatie via PC/actief

Helderheid geluid/actief

Niet actief/fabrieksinstelling

Niet actief/fabrieksinstelling

1 Toets PC/Telefoon
2 Toets Mute-schakeling
3 Toets Headset/
Telefoonhoorn

10 | UI 770

4 Toets spraakoptimalisatie
5 Volumeregelaar
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De UI 770 gebruiken

Omschakelen tussen de telefoonhoorn en headset
in, om tussen de telefoonhoorn en de headset om te schakelen.
Toets onder: de telefoonhoorn is ingeschakeld
Toets boven: de headset is ingeschakeld

EN

왘 Druk de toets Headset/telefoonhoorn

De microfoon van de headset op mute schakelen

De bron selecteren – PC of telefoon
왘 Druk de toets PC/Telefoon

in, om de PC of de telefoon als
bron te selecteren.
Toets onder: de PC is als bron geselecteerd
Toets boven: de telefoon is als bron geselecteerd
Met de PC als bron zijn de toets Mute-schakelen en de volumeregelaar uitgeschakeld. Als gevolg hiervan kunt u de microfoon van de headset nu niet op de UI 770 op mute schakelen of
het volume van de luidsprekers van de headset wijzigen. Beide
instellingen kunt uitsluitend met behulp van de PC wijzigen
UI 770 | 11
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Op de UI 770 kunt u de klankkwaliteit van de luidsprekers van de
headset instellen. Storende achtergrondgeluiden aan de kant van
de gesprekspartner worden gefilterd, waardoor u de stem van uw
gesprekspartner beter kunt verstaan.
왘 Druk de toets Klankkwaliteit in, om storende achtergrondgeluiden uit te filteren.
Toets onder: de spraakoptimalisatie is ingeschakeld
Toets boven: de spraakoptimalisatie is uitgeschakeld

ES

De klankkwaliteit van de luidsprekers van de headset
instellen

NL

in, om de microfoon van de
headset uit te schakelen.
Toets onder: de microfoon is op mute geschakeld
Toets boven: microfoon is ingeschakeld

DE

왘 Druk de toets Mute schakelen
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UI 770 reinigen

Het volume van de luidsprekers van de headset instellen
왘 Stel met behulp van de volumeregelaar het volume van de

luidsprekers van de headset traploos op een voor u aangenaam volume in.

„Dynamic Volume Control” houdt het door u ingestelde volume
automatisch constant, ook als uw gesprekspartner luider of
zachter gaat spreken.

Het dicteerapparaat gebruiken
Door middel van een aangesloten dicteerapparaat kunt u een
gesprek in beide richtingen registreren.

UI 770 reinigen
Maak de UI 770 uitsluitend schoon met een zacht en eventueel
licht vochtig doekje. Gebruik in geen geval oplosmiddelen of reinigingsmiddelen, want daardoor kan de lak van de UI 770 beschadigd raken.

In geval van storingen
Probleem

Remedie

Geen kiestoon

Controleer of de Headset/Telefoonhoorntoets in de stand „boven” staat.
Controleer of de telefoonhoorn niet is
opgelegd.
Controleer de kabelaansluitingen.
Controleer of de UI 770 correct op uw telefoon is afgestemd.

Afstemmen op
telefoon niet
mogelijk
12 | UI 770

Uw telefoon komt niet overeen met de
standaard. Neem a.u.b. contact op met uw
leverancier.
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In geval van storingen
Remedie

Uw gesprekspartner hoort
u niet

Controleer of de toets Mute schakelen in de
stand „boven” staat.
Controleer de kabelaansluitingen.

Controleer of het volume van de microfoon
van de headset correct is ingesteld.
Controleer of de UI 770 correct op uw telefoon is afgestemd.

Het volume
van de hoorn
schommelt

Uw telefoon komt niet overeen met de
standaard. Neem a.u.b. contact op met uw
leverancier.
Misschien is de batterij leeg. Batterij
vervangen

Neem contact op met uw Sennheiser-communicatieleverancier,
indien het probleem niet kan worden verholpen. Voer in geen
geval zelf reparaties uit. Daardoor gaat de aanspraak op garantie
verloren.
Mogelijke oplossingen van de problemen zijn terug te vinden
op de pagina FAQ’s van onze website www.sennheiser.com
onder „Service & Support”.
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Controleer of de microfoon van de headset
bij uw mondhoek zit.

IT

Uw stem is
nauwelijks te
verstaan

ES

Uw PC en de UI 770 zijn niet compatibel.
Neem a.u.b. contact op met uw leverancier.

DE

Verhoog het volume via de PC.

NL

Geen verbinding
met de PC

EN

Probleem
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Toebehoren

Toebehoren
Toebehoren
Headset-houder 3 in 1 (headset-houder – montageplaat voor tafelmontage – vergrendelingsplaat voor
tafelmontage)
Verbindingskabel CUIPC 1 (RJ9 op 2x 3,5-mm jackplug)
– voor de aansluiting van de UI via de geluidskaart op
de PC
Verbindingskabel (RJ9 op USB) – voor de aansluiting
van de UI via de USB-poort op de PC
Verbindingskabel (3,5-mm jackplug op
3,5-mm jackplug) – voor de aansluiting van de UI op
dicteerapparaten (PC, PDA, cassetterecorder, enz.)
Verbindingskabel CPHUI 1 (RJ9 op RJ9) – voor de aansluiting van de UI op een vaste telefoon
Verbindingskabel CSTD 01 (RJ9 op Easy Disconnect) –
voor de aansluiting van de UI op een headset

Technische specificaties
Afmetingen [mm]

91 x 32 x 101

Gewicht

ca. 137 g
ca. 205 g met batterij

Batterij

babycel, 1,5 V, LR 14C
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Art.nr.
502392

05373
502394
502391
502392
05373
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Verklaringen van de fabrikant
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In overeenstemming met onderstaande eisen
• WEEE-richtlijn (2012/19/EU)
Breng dit product aan het einde van de levenscyclus
naar één van de plaatselijke verzamelpunten of naar een
recyclingbedrijf.
De meegeleverde batterijen kunnen worden gerecycled.
Lever de batterijen via de batterijcontainer of de vakhandel in. Zorg ervoor, om het milieu te beschermen, dat
alleen lege batterijen op de juiste wijze als afval worden
behandeld.

IT

Garantie
Sennheiser Communications A/S verleent op dit product een
garantie van 24 maanden. De op dit moment geldende garantievoorwaarden kunt u downloaden van het internet onder
www.sennheiser.com of opvragen bij uw Sennheiser-leverancier.
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Verklaringen van de fabrikant

In overeenstemming met:
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ICES-003 Class B

NL

Canada
Europe

Australia/
New Zealand
China

15
B᥎
ᝅ㍚❮⳦㳺⸥㋕㋱

Korea

ろ㍉㊽㓢
(Certification No)
㿍◊
(Product name)

㊹ ᷙ ᝅ㍚(B᥎)㊁⎡ ㍉㋕㹑㍆䂮⎡ⱡ 㑁⎡
ᝅ㍚ㄕⱡ ⯱䂝ᷙ ៈ㊉ ◮㍆㊁⎡ 䂝▵, ◭‥ 㔅ㄲㄕⱡ
⯱䂥 ⵝ ㋍ⷺḍḩ.

KCC-REM-SC9-UI770
Universal Interface box

◭ẽ◊
UI 770
(Model)
⸥㟲㊽
Sennheiser Communications A/S
(Applicant)
㍡㎵㋕
Sennheiser Comunications A/S
(Manufacturer)
㍡㎵ᢲ
(Country of Origin) China

UI 770 | 15

UI_770_NL.fm Seite 16 Freitag, 15. Januar 2016 4:52 16

Verklaringen van de fabrikant
CE-overeenstemming
• EMC-richtlijn (2014/30/EU)
• RoHS-richtlijn (2011/65/EU)
De verklaring is op internet onder www.sennheiser.com
beschikbaar.
Lees voor de inbedrijfstelling de specifieke voorschriften door, die
voor uw land van toepassing zijn!
Handelsmerken
Sennheiser is een geregistreerd handelsmerk van Sennheiser
electronic GmbH & Co. KG.
Andere in deze gebruiksaanwijzing genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen merk- of handelsnamen van de oorspronkelijke
eigenaars zijn.
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