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Side 2 

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 

 



 

 
Side 3 

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 

 

 

 

  



 

 
Side 4 

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. 

 

 

 

 



 

 
Side 5 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

  



 

 
Side 6 

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. 

 

 


