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Side 2 

Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye CM-BT2 Bluetooth headset 
kommunikationssystem. 
Du har købt en højst avanceret og meget pålidelig elektronisk enhed.   Læs venligst 
denne brugsvejledning omhyggeligt igennem. Her får du forklaret hvordan du gør 
enheden klar til brug, samt modtager informationer om alle systemets muligheder og 
funktioner. 
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Generelle oplysninger 
 
Bluetooth-radioteknologi 
Bluetooth er en radioteknologi, som gør det muligt at forbinde kompatible 
kommunikationsenheder uden brug af kabler. 
For at oprette og opretholde en forbindelse via Bluetooth, er det ikke nødvendigt at 
have en klar synslinje mellem enhederne (f.eks. telefon og headset). 
Det er dog nødvendigt, at afstanden mellem enhederne ikke overstiger ti meter. 
Forhindringer, såsom vægge eller andre elektroniske enheder, kan føre til 
forstyrrelser i forbindelsen, hvilket igen kan forringe kvaliteten af modtagelsen. 
 
»CM-BT2« headset'et lever op til Bluetooth 2.1-specifikationerne, og understøtter 
følgende profiler:  
 

• HSP Headset med output til samtale / musik  
• HFP Håndfri trådløs telefoni 
• A2DP stereo-høretelefoner 
• AVRCP Audio/video fjernbetjening 

 
Kontakt venligst producenten af dine andre enheder, for at finde ud af om de er 
kompatible med »CM-BT2«. 
Brugen af Bluetooth-radioteknologi kan være begrænset i visse områder. Kontakt 
venligst dine lokale myndigheder eller tjenesteudbyder, for at få mere information. 
 
 
Indeholdt i pakken 
Tjek venligst, at følgende dele er inkluderet: 

- »CM-BT2« headset med teleslynge 
- USB-opladningskabel 
- 12 V-oplader 
- Strømforsyning 
- Brugsvejledning 
- Garantibevis 
 
Kontakt venligst din specialforhandler eller producenten direkte, hvis der mangler 
dele. 
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Illustration af enheden 
 

 
 
 
1 Halsslynge 
 
2 Status-indikator 

- Rødt lys er synligt → »CM-BT2« er slukket 
- Rødt lys blinker langsomt → Advarsel: lavt batteri 
- Blåt/rødt lys blinker skiftevist → Sammenkoblingstilstand 
- Blåt lys blinker hvert 3. sekund → Forsøg på forbindelse 
- Blåt lyst synligt i 1 sekund hver 
5. sekund 

→ Forbindelse oprettet med følgende 
enhed 
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3 Indbygget mikrofon 
 
4 Funktionstast 

Tænde og slukke for »CM-BT2«  / Besvar opkald / afslut opkald 
sammenkoblingstast 
 
5 Ekstra lydstyrkekontrol til teleslyngen 

Halsslyngens lydstyrke kan øges uafhængigt ved at bruge denne drejeknap. 
 
6 Lydstyrkekontrol til teleslyngen/ høretelefonerne 

Halsslyngens/høretelefonernes lydstyrke kan indstilles ved hjælp af disse 
taster. 
 
7      Indgang til høretelefoner og oplader 

Denne 3.5 mm stikindgang kan bruges til at tilslutte høretelefoner eller til at 
oplade CM-BT2 med opladningskablet. 
 
 
Sådan oplades »CM-BT2« 
»CM-BT2« har et integreret, genopladeligt litium polymer-batteri. Inden første brug, 
anbefales det at oplade »CM-BT2« fuldt ud. 
 
 

 
Bemærk venligst at »CM-BT2« ikke kan bruges mens den oplades 
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Sådan oplades »CM-BT2« via strømforsyning 
Slut det medfølgende USB-opladningskabel til »CM-BT2« via opladningsstikket 7. 
Slut den anden ende af USB-opladningskablet til den medfølgende strømforsyning. 
Slut herefter strømforsyningen til en 230V-stikkontakt. 
»CM-BT2« er fuldt opladet, når statusindikatoren er slukket. 
 

 
 
 
Sådan oplades »CM-BT2« via strømforsyning 
Slut det medfølgende USB-opladningskabel til »CM-BT2« via opladningsstikket 7. 
Slut den anden ende af USB-opladningskablet til den medfølgende strømforsyning. 
Slut herefter strømforsyningen til en 230V-stikkontakt. 
»CM-BT2« er fuldt opladet, når statusindikatoren er slukket. 

 
 
 
Sådan oplades »CM-BT2« via USB-porten på en computer 
Slut det medfølgende USB-opladningskabel til »CM-BT2« via opladningsstikket 7. 
Slut den anden ende af USB-opladningskablet til USB-porten på din computer. »CM-
BT2« er fuldt opladet, når statusindikatoren er slukket. 
 
 
Driftstid for »CM-BT2« 
Under normalt brug holder »CM-BT2« til 3 timers taletid og op til 120 timers 
standby-tid. 
Når batteriet er brugt op, vil den røde statusindikator blinke langsomt, og det er nu 
på tide at oplade »CM-BT2«. 
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Bemærk: 
Driftstiden afhænger af måden hvorpå »CM-BT2« anvendes, og hvor højt lydstyrken 
er indstillet. 
Det vil tage længere tid at oplade »CM-BT2«, hvis den ikke har været i brug i lang tid, 
og hvis batteriet deraf helt har afladet sig selv. 
 
Sådan tændes/slukkes »CM-BT2« 

Tryk på funktionstasten 4 i ca. 3 sekunder indtil den blå 
statusindikator lyser op. Teleslyngen/ høretelefonerne 
udsender et hørbart signal for at signalere, at »CM-
BT2« nu er tændt. Hvis der er en tilkoblet enhed i 
nærheden, vil »CM-BT2« automatisk etablere 
forbindelse til denne enhed.  
For at slukke, tryk på funktionstasten 4 i ca. 3 sekunder 
indtil den røde statusindikator lyser op. 
Teleslyngen/høretelefonerne udsender et hørbart 
signal for at signalere at »CM-BT2« nu er slukket. 
 

 
 
 
Sådan kobles »CM-BT2« sammen med en kompatibel telefon 
Inden du kan bruge »CM-BT2« sammen med telefonen, er det nødvendigt at tilføje 
den til telefonens enhedsliste. For at gøre dette, skal du følge instruktionerne i 
telefonens brugsanvisning til hvordan man aktiverer Bluetooth.  

 
1. Sådan tændes telefonen.                                                               
2.  Tryk på funktionstasten 4 på »CM-BT2«  i 
ca. 6 sekunder, indtil den blå og røde statusindikator 
blinker skiftevist. »CM-BT2« er i koblingstilstand i 2 
minutter. 
 
3. Aktivér Bluetooth-funktionen på telefonen, for 
at lede efter andre Bluetooth-enheder. Instruktioner 
til hvordan dette gøres, finder du i din telefons 
brugsvejledning. 

 
4. Vælg »CM-BT2« fra listen over fundne enheder.  Om nødvendigt, indtast 
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adgangskode „0000“ for at koble »CM-BT2« sammen med telefonen og 
oprette forbindelse. 

 
5. Hvis sammenkoblingen var vellykket, vil den blå statusindikator på »CM-BT2« 

blinke hurtigt fire gange, og teleslyngen og høretelefonerne vil udsende et 
hørbart signal. 

 
 
For nogle telefoner kan det være nødvendigt at oprette forbindelsen manuelt efter at 
headset'et er registeret. 
For flere oplysninger, se din telefons brugsvejledning. Du behøver kun at registrere 
»CM-BT2« på telefonen én gang.  Herefter vil »CM-BT2« automatisk blive genkendt. 
 
»CM-BT2« er forbundet med telefonen når den blå statusindikator lyser op 1 sekund 
ad gangen hvert 5. sekund. 
»CM-BT2« vil nu blive vist i din telefons menu, som viser alle de Bluetooth-enheder, 
der er koblet til telefonen på nuværende tidspunkt. 
 
 
Sådan frakobles »CM-BT2« telefonen 
Udfør en af følgende trin for at afslutte forbindelsen mellem »CM-BT2« og telefonen 
(f.eks. hvis du vil slutte en anden Bluetooth-enhed til telefonen): 
 
•  Sluk for »CM-BT2« . 
•  Afslut forbindelsen til »CM-BT2« i telefonens 
Bluetooth-menu. 
•  Flyt »CM-BT2« mere end 10 meter væk fra 
telefonen. 
 
Bemærk venligst: Du behøver ikke at slette »CM-BT2« fra telefonens liste over 
kompatible enheder for at afslutte forbindelsen. 
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Sådan kobles »CM-BT2« igen til telefonen 
Den blå statusindikator blinker langsomt så snart »CM-BT2« ikke længere er 
forbundet med telefonen, f.eks. hvis afstanden mellem dem bliver for stor. 
 
Så snart »CM-BT2« og telefonen igen er indenfor gensidig rækkevidde, vil »CM-BT2« 
automatisk tilkoble sig igen, eller dette kan gøres ved at trykke en enkelt gang på 
funktionstasten. Den blå statusindikator blinker i 1 sekund hvert 5. sekund, og 
teleslyngen/høretelefonerne udsender et hørbart signal, når forbindelsen er 
genetableret. 
 
 
Grundlæggende anvendelse 
 
At foretage og besvare opkald 
Sørg for, at telefonen er forbundet med »CM-BT2«, når du skal foretage opkald. 
Foretag opkaldet som normalt. 
For at foretage et opkald, tryk kort på funktionstasten 4 . 
For at afslutte opkaldet, brug telefonens knapper eller tryk på funktionstasten på 
»CM-BT2«. 
 
 
Sådan bruges »CM-BT2« som musikhøretelefoner sammen med telefonen 
Hvis din telefon er udstyret med en integreret musikafspiller, kan du også bruge 
»CM-BT2« til at høre musik. Så snart et indkommende opkald registreres, vil 
musikken blive afbrudt, »CM-BT2« vil ringe, og du kan besvare opkaldet ved at trykke 
på funktionstasten 4. Musikken vil fortsætte med at spille, når du har afsluttet 
opkaldet. 
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Sådan justeres lytte-lydstyrken 
Tryk gentagende gange på  „+“-knappen på lydstyrkeknapperne 
6  for at skrue op for lyden. 
Halsslyngen/høretelefonerne udsender et hørbart signal når den 
maksimale lydstyrke er nået. 
Tryk gentagende gange på  „-“-knappen på lydstyrkeknapperne 
6  for at skrue ned for lyden. 
Halsslyngen/høretelefonerne udsender et hørbart signal når den 
laveste lydstyrke er nået. 
 
 

 
 

 
»CM-BT2« har en ekstra lydstyrkekontrol 5 til uafhængigt at 
skrue op for halsslyngens lydstyrke. Brug drejeknappen på den 
ekstra lydstyrkekontrol til at indstille lydstyrken. 
Den ekstra lydstyrkekontrol virker kun med halsslyngen, og har 
ingen effekt på høretelefonernes output. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inden du bruger »CM-BT2«, bør du altid sikre dig, at lydstyrken er indstillet 
til et behageligt  niveau for at undgå enhver form for skade som følge af 
for høj lydstyrke. Indstil altid lydstyrken til et lavt niveau. 
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Sådan kobles »CM-BT2« sammen med en kompatibel computer 
1. Tænd for din computer, og sørg for at Bluetooth-hardwaren på din computer 

er aktiveret. Tænd for »CM-BT2« 
2. Tryk på funktionstasten 4 på »CM-BT2« i ca. 6 sekunder, indtil den blå og røde 

statusindikator blinker skiftevist. »CM-BT2« forbliver i koblingstilstand i 2 
minutter.  

3. Kør Bluetooth-softwaren på din computer. Følg software- instruktionerne for 
at koble »CM-BT2« til. 

4. Vælg »CM-BT2« fra listen over registrerede enheder. Om nødvendigt, indtast 
adgangskoden „0000“ for at koble »CM-BT2« sammen med telefonen og 
etablere en forbindelse. 

5. Hvis sammenkoblingen var vellykket, vil den blå statusindikator på »CM-BT2« 
blinke hurtigt fire gange, og teleslyngen og høretelefonerne vil udsende et 
hørbart signal.  

 
Vi beklager, at vi ikke er i stand til at yde telefonsupport i tilfælde af mulige problemer 
med at bruge denne enhed sammen med din PC. 
 
 
Sikkerhedslukning på halsslyngen 
 

 
 
Sørg for, at sikkerhedslukningen på halsslyngen er fuldstændig lukket, for at sikre, at 
den fungerer korrekt. 
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Tillæg 
 
Sikkerhedsnoter 
»CM-BT2« er blevet produceret under brug af den nyeste teknologi og i 
overensstemmelse med anerkendte sikkerhedsstandarder. 
 
Vær venligst opmærksom på følgende sikkerhedsinstruktioner: 
 

• Enheden må aldrig udsættes for følgende: 
- Varmekilder 
- Direkte sollys 
- Fugt 

- Beskyt enheden mod kontakt med vand, støv, skrappe væsker og damp. 
• Forbindelsestikket må kun sluttes til den passende indgang. 
• Anvend kun godkendt tilbehør. 
- Det er ikke tilladt at foretage ændringer i kommunikationssystemet, hverken af 

teknisk eller ikke-teknisk karakter. 
• »CM-BT2«-kommunikationssystemet indeholder små dele som nemt kan 

sluges. Uegnet for børn under 3 år. 
 
Producenten kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for ejendomsskade eller 
personskader som følge af ukorrekt brug eller misbrug af enheden.  
 
 
Vedligeholdelse og pleje 
»CM-BT2« behøver ingen vedligeholdelse. Hvis enheden bliver beskidt, kan du tørre 
den af med en blød, fugtig klud. Der må aldrig bruges alkohol, fortyndervæske eller 
organiske opløsningsmidler. 
 
Anbring ikke »CM-BT2« et sted, hvor den vil blive udsat for skarpt sollys over længere 
tid. 
 
Herudover er det nødvendigt at beskytte den mod overdreven varme, fugt samt 
stærke mekaniske stød. 
 



 

Genbrugsdirektiver 
(Waste Electrical and Electronic Equipment - Affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 
er lanceret for at sikre, at produkter, som har nået enden af deres levetid, bliver 
genbrugt på den bedst tænkelige måde. Når dette produkt ikke længere kan bruges, 
må det ikke smides i husholdningsskraldespanden. Brug venligst en af disse 
bortskaffelsesmuligheder:   

-Fjern batterierne, og kom dem i en passende genbrugscontainer. Kom 
produktet i en passende genbrugscontainer. 
-Produktet kan også afleveres hos forhandleren. Hvis du køber et nyt 
produkt, bør forhandleren tage imod det gamle. Hvis du følger disse 
instruktioner, beskytter du mennesker og miljø.  
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Bemærk: Dette produkt er ikke beskyttet imod vandsprøjt. Beholdere med vand må 
ikke placeres på eller i nærheden af enheden, f.eks. blomstervaser. Det samme 
gælder for åben ild, såsom tændte stearinlys. 
 

Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske enheder (gælder for 
landene i den Europæiske 
og andre europæiske lande med et separat affaldssorteringssystem). 
Symbolet på produktet eller emballagen indikerer, at dette produkt ikke må 

betragtes som almindelig husholdningsaffald, men skal afleveres på en 
genbrugsstation, der modtager elektriske og elektroniske enheder. 
Du beskytter miljøet og dine medmenneskers helbred gennem korrekt bortskaffelse 
af dette produkt. Miljø og helbred bringes i fare ved forkert bortskaffelse af 
produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at begrænse forbruget af 
råmaterialer. Du kan få flere informationer om hvordan dette produkt genbruges af 
din lokale kommune, skraldevæsen eller forhandler. 
 

Genopladeligt batteri  
Det genopladelige batteri, der følger med enheden, kan genbruges. 
Bortskaf dette genopladelige batteri i receptac- les designet til dette 
formål, eller returnere det til en detailforretning. Bortskaf kun de batterier, 

der er blevet helt afladede for at sikre beskyttelse af miljøet. 
 
 
Garanti 
Dette produkt er meget sikkert at bruge og yder en yderst pålidelig service. Skulle der 
alligevel ske driftsforstyrrelser til trods for at enheden er indstillet og anvendes 
korrekt, kontakt da venligst din forhandler. Garantien dækker reparation af produktet 
samt tilbagesendelse til dig uden omkostninger. Det er af afgørende vigtighed, at du 
sender produktet tilbage i den originale emballage, så smid den endelig ikke ud. 
Garantien dækker ikke skader som er opstået grundet ukorrekt brug eller forsøg på 
at reparere enheden af folk, som ikke er autoriseret til det (enhedens forsegling er 
brudt). Reparationer udføres kun under garantien hvis garantibeviset indleveres 
sammen med en kopi af sælgers faktura/kvittering fra kassen. Husk under alle 
omstændigheder, altid at angive produktnummeret. 
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Tekniske data 
Modelnavn: CM-BT2 headset 
Bluetooth-menuen. Bluetooth-radioteknologi 2,1 
Frekvensbånd: 2,4 GHz ISM-Spectrum 
Frekvenshop 79 kanaler  
 
 

GFSK (gaussisk Frequency shift keying) 

Bluetooth profiler: x HSP Headset with udgang for Samtale / musik 
x HFP Håndfri Trådløs Telefoni 
x A2DP stereo-høretelefoner  hovedtelefoner 
x AVRCP Audio / video-fjernbetjening 

 
Rækkevidde: 10m 
Standby-tid: op til 120 timer 
Taletid: op til 3 timer med teleslynge  

op til 13 timer med hovedtelefoner 
Opladningstid: 3 timer Vægt: 49 g Mål: 48 mm x 76 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
Denne telefon opfylder følgende EU-direktiver:  
2002/95 / EG RoHS-direktivet  
2002/96 / EG WEEE-direktiv  
1999/5 / EG R & TTE direktivets  
2004/108 / EG EMC-direktiv  
2006/95 / EG Lavspændingsdirektivet  
 

Overholdelse af direktiverne, der er anført ovenfor, bekræftes af CE-
mærke på telefonen.  
Erklæring om overholdelse af CE direktiver findes på internettet på 
www.humantechnik.com. 

Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel. 
 


