BT220 HEADSET
Productinformatie
1
2
3
4
5

Oplaadaansluiting
‘+’ knop
‘-‘ knop
functie-indicator (blauw)
batterij-indicator (rood)

6 Oorplug
7 Microfoon
8 oorbeugel
9 Laadindicator (rood)
10 Spanningsindicator (groen)

Installatie
1
Batterij vol: rode laadindicator (9) uitgegaan
Eerst VOLLEDIG opladen! 2~4UUR.
Koppel-mode aktiveren (pairing): ‘+’ knop 8 seconden indrukken Æ blauwe + rode indicators
2
knipperen om en om
Telefoon: Bluetooth activeren en zoeken naar Bluetooth producten (headset moet nog steeds
3
knipperen om gevonden te kunnen worden).
4
Bluetooth product(en) gevonden. Selecteer ‘Trust BT220’
5

Pincode = 1234 Naam van headset kan soms ingevuld/gewijzigd worden.
Verbinding maken (connect)

6
7
8
9

Headset op oor plaatsen (links en rechts mogelijk)
Inkomend gesprek opnemen: ‘+’ knop indrukken
Volume regelen. Overige functies: zie tabel verderop.
Gesprek beeindigen: ‘-‘ knop 3 sec. Indrukken

Algemene manier van koppelen met willekeurig Bluetooth (BT) product
Headset
Ander Bluetooth product
1.
Koppel-mode aktiveren
(8 sec. ‘+’ knop)
2.
Zoeken naar nieuwe BT producten
3.
Headset gevonden
4.
Headset selecteren / activeren
5.
Pincode invullen (1234)
6.
Verbinding wordt gemaakt
7.
(soms ‘+’ knop indrukken voor aktiveren verbinding)
8.
Verbinding verbreken: 3 sec. ‘-‘ knop indrukken
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Functies van knoppen en indicatoren
(nummers tussen haakjes verwijzen naar afbeeldingen bij product informatie)

Laders + laadstekker
Indicatoren
Status

Groen (10)

Rood (9)

Spanning aanwezig

aan

Batterij opladen

aan

aan

Na laden: batterij vol

aan

uit

Headset
Knoppen
Status
uit
aan
uit
aan + batterij
bijna leeg
voeding
aangesloten (1)
inkomend
gesprek
bezig met
gesprek

mute
bezig met
gesprek op
headset

Headset Indicatoren

‘-‘ (3) Resultaat

Blauw (4)

4 sec.

aan

knippert

-

toon laag+hoog

-

knippert kort

toon hoog+laag

3-6 sec.

uit

8 sec.

aan + koppelmode
(pairing)
(opladen!)

knipperen om-en-om

3 sec. gesprek weigeren
kort
kort

Signaal (6)

toon laag+hoog (2x)

knippert

uitgeschakeld en wordt
opgeladen
gesprek opnemen

kort

Rood (5)

Headset

‘+’ (2)

-

-

beltoon -> gesprek
beltoon -> -

Volume hoger

toon

Volume lager

toon

3 sec. gesprek beëindigen of
wisselgesprek
aannemen
samen kort
Microfoon
ingedrukt
uitgeschakeld (mute)
samen kort
Mute uitgeschakeld
ingedrukt
3 sec.
Gesprek van headset
naar telefoon (headset
schakelt niet uit!)

2

toon
om ca. 3 sec. toon
toon
toon

BT220 HEADSET
Knoppen
Status

‘+’ (2)

Headset Indicatoren

‘-‘ (3) Resultaat

Blauw (4)

Rood (5)

Headset
Signaal (6)

bezig met
gesprek op
telefoon

kort

Gesprek van telefoon
naar headset

toon

Telefoon +
headset aan
zonder gesprek

kort

Spraakopdracht voor
telefoon (moet telefoon
ondersteunen)

toon

LET OP!
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Koppelen en gebruik
Headset werkt ALLEEN als koppelen (pairing) van Bluetooth (BT) verbinding goed is
uitgevoerd
Headset kan alleen met BT producten werken die Headset Protocol (HP) of HandsFree
Protocol (HFP) ondersteunen
Koppel-mode (pairing) blijft maar 2-3 minuten aktief. Wanneer nodig opnieuw aktiveren
(vanuit uit-stand!)
Na een geslaagde BT koppeling (pairing) is het niet steeds nodig om opnieuw te ‘pairen’.
Ook niet na uitschakelen van de producten. Zodra echter één van de producten
verbinding heeft gehad met een ander gelijksoortig BT product, moet meestal opnieuw
‘gepaired’ worden.
Koppelen en gebruik van BT kan per product verschillen. Controleer de handleiding van
uw andere BT product voor juiste werking.
Originele ringtone van telefoon is alleen hoorbaar in deze headset als het een ‘polyfone’
ringtone is en de telefoon het overzetten van deze ringtone naar een BT headset
ondersteunt. Anders hoort u een standaard beltoon via de headset.
Sommige telefoons hebben de eigenschap om de BT verbinding te verbreken wanneer de
headset wordt aangeschakeld. Dan hoort u de telefoon via de headset niet meer
overgaan. Oplossing: ‘+’ knop 1 sec. lang indrukken om verbinding opnieuw te aktiveren.
Bij sommige telefoons moet de ‘+’ knop 2 sec. ingedrukt worden om een gesprek op te
nemen (bijv. Sony Ericsson P800/900)
Sommige telefoons komen vanuit de fabriek zonder optimale BT support. Controleer bij
problemen of u de meest actuele BT versie (firmware) in uw telefoon heeft. De fabrikant
van uw telefoon kan u hierbij verder helpen.
Actuele lijst met telefoons die op deze headset werken:
www.trust.com/14219/compatibility
De ingebouwde pincode (1234) kan niet aangepast worden
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slechte draadloze verbinding
Metalen onderdelen in de buurt of tussen headset en andere BT
product
Batterijen (bijna) leeg (rode indicator op headset knippert)
Andere BT product heeft minder bereik (bijvoorbeeld BT klasse 3:
max. 1 meter)
Andere draadloze apparatuur in de buurt (zoals draadloos video of
draadloos netwerk)
Batterij
Bij voorkeur batterij altijd volledig opladen (tot laad-indicator uit is gegaan)
Volledig opgeladen batterij heeft tot 5 uur spreektijd en 100 uur standby tijd.
Het kan even duren voordat rode laadindicator aan gaat. Kan vooral gebeuren als headset
tijdje niet gebruikt is
Tijdens opladen wordt de headset altijd uitgeschakeld
Het kan voorkomen dat headset niet aan gaat na 20 minuten batterij opladen. Minimaal 40
minuten opladen
Laad de batterij om de 2 maanden op wanneer u het product gedurende een lange tijd niet
gebruikt
Gebruikstemperatuur: -10°C ~ 55°C. Bij een lagere temperatuur zal de batterij sneller
leeg zijn
Batterij zit ingebouwd en kan niet vervangen worden
Headset wordt opgeladen met 5V voeding. Interne spanning van headset is 3.7V
Wanneer u het product afvoert: hou geldende afvalrichtlijnen aan vanwege Li-ion batterij
die erin zit

Kijk ook op www.trust.com/14219 voor de meest actuele FAQ, handleidingen en meer Bluetooth
informatie.
Veiligheidsinstructies
•
Open of repareer het product niet.
•
Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving, zoals een badkamer, een vochtige kelder of
zwembad.
•
Reinig het product met een droge doek.
Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende
Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14219/ce
Draadloos
•
Dit draadloze Bluetooth product werkt op een frequentie van 2,4GHz en voldoet aan de
essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van R&TTE Richtlijn 1999/5/EC. Het is
een klasse 1 draadloos product en mag in alle EG landen gebruikt worden. Ga naar
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www.trust.com/14219 voor mogelijke update van toegestane landen. (Noot: deze klasse is heel
wat anders dan de BT klasse)
•
Buiten de EU kunnen er beperkingen gelden voor het gebruik van dit product. Controleer in dat
geval of dit product in overstemming is met de lokale regels. Frequentie: 2.4 - 2.4835GHz,
Bandbreedte: +/- 1 MHz, Vermogen: 1 mW.
•
Er zijn tegenwoordig meerdere producten die draadloos zijn (video, audio, computer, etc.) en in
hetzelfde frequentiegebied werken als dit product. Het is daarom mogelijk dat de functionaliteit
van dit product beperkt kan worden door, of beperkend kan zijn voor andere draadloze
producten. Dit kan verminderd worden door te letten op onderlinge afstanden van elkaar en waar
mogelijk wisselen van kanalen bij andere producten.
•
Wees voorzichtig bij gebruik van draadloze producten als u een pacemaker heeft of afhankelijk
bent van andere gevoelige levensbehoeftige elektronische apparatuur. Dit blijft een product dat
radiosignalen uitzendt.
Garantie & copyright
•
Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor
meer informatie kijk op www.trust.com/warranty
•
Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel
daarvan te reproduceren
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