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Universal Interface UI 710
Met een UI 710 kunt u gelijktijdig de telefoonhoorn en een
Sennheiser Headset uit de serie Office of Callcenter
aansluiten op een in de handel verkrijgbare telefoon.

U kunt dan omschakelen tussen de headset en de
telefoonhoorn.

Telefoonhoorn op de UI 710 aansluiten 

Trek de westernstekker van de telefoonhoornkabel los
en steek deze in de bus HANDSET, tot hij hoorbaar
vastklikt.
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UI 710 op de telefoon aansluiten

Steek de westernstekker van de aansluitkabel in de
vrijgekomen bus van de telefoonhoorn tot deze
hoorbaar vastklikt.

Adapterkabel op de UI 710 aansluiten

Om de headset aan te sluiten heeft u een
telefoonspecifieke aansluitkabel nodig. Deze is als
accessoire bij uw vakhandel verkrijgbaar.

Steek de westernstekker van de adapterkabel in de bus
HEADSET tot deze hoorbaar vastklikt.

Omschakelen tussen de telefoonhoorn en headset

Met de toets  kunt u omschakelen tussen de headset
en de telefoonhoorn.
Toets onder: headset is actief
Toets boven: telefoonhoorn is actief.

De functies van uw telefoon 

Ook bij een aangesloten UI 710 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 eveneens net als voorheen
worden gebruikt.
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Verklaringen van de fabrikant

Garantie
Sennheiser Communications A/S concede una garantía de 24 meses 
sobre este producto. Puede consultar las condiciones de garantía 
actuales en la página de Internet www.sennheiser.com u obtenerlas de 
su distribuidor Sennheiser.

Vergunning

In overeenstemming met onderstaande eisen

WEEE-verklaring (2012/19/EU)

Breng dit product aan het einde van de levenscyclus naar één
van de plaatselijke verzamelpunten of naar een recyclingbedrijf.

Batterijen en accu’s
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.

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!

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verklaren, dat dit toestel
voldoet aan de toepasselijke CE-normen en voorschriften.
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