
 Headset  
Gebruikershandleiding

Garantie
Uw TT3-headset is zorgvuldig vervaardigd en 100% 
getest met behulp van kwalitatief hoogstaande 
onderdelen. Het valt onder een garantie die tegen 
gebrekkige uitvoering en materialen beschermt 
gedurende een periode van 24 maanden vanaf de 
datum van aankoop. In het onwaarschijnlijke geval dat 
er sprake is van een gebrek, zal het apparaat kosteloos 
worden gerepareerd of vervangen indien het binnen 
de garantietermijn van 24 maanden portvrij naar het 
adres hieronder wordt teruggezonden.

Deze garantie dekt geen schade of gebreken als 
gevolg van verkeerd gebruik. Het niet naleven van 
de waarschuwingen, zorg- en veiligheidsadvies zoals 
vermeld in deze handleiding zal de garantie doen 
vervallen. Deze garantie dekt geen goederen die 
beschadigd zijn tijdens transport. Verwijdering van de 
garantie tabbladdraad op de headsetkabel leidt ook tot 
verval van de garantie. Deze garantiebepalingen doen 
op geen enkele wijze afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Voor service binnen of buiten de garantieperiode 
kunt u de headset portvrij terugzenden aan:

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

Zorg bij het terugzenden van de headset ervoor 
dat het pakket een begeleidende brief bevat met 
vermelding van waar en wanneer u de headset heeft 
gekocht en een beschrijving van het probleem.  
Als de headset binnen de garantieperiode valt,  
voeg dan een bewijs van aankoop bij.

De keuze voor reparatie dan wel vervanging is 
aan de fabrikant. Overeenkomstig haar beleid van 
voortschrijdend design, behoudt JPL  zich het recht 
voor productspecificaties te wijzigen op elk gewenst 
moment, zonder voorafgaande kennisgeving.

Beperkte Garantie
Gevolgschade en incidentele schade zijn uitgesloten, 
met inbegrip van zonder beperking, verlies van 
eigendom en die welke voortvloeien uit schending 
van enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, 
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de 
detailhandelaar voor zover toegestaan bij wet.

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.
Telefoon: +44 (0)1258 820100

www.jpltele.com
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De arm van de microfoon afstellen
Om een laag of vervormd geluid te 
voorkomen en voor duidelijke en kristalheldere 
telefoongesprekken te zorgen, dient de microfoon 
op 30-40mm afstand van uw mond te worden 
geplaatst (2 vingers wijd). De microfoonarm kan in 
verschillende richtingen gedraaid worden om een 
goede pasvorm te verzekeren. Zie fig. 5.

30 - 40mm
van de mond

(2 vingers wijd)

Afstellen van de hoofdbeugel
Plaats de headset speakers op uw o(o)r(en), 
bij een headset met een speaker dient u het 
T-vormige gedeelte net boven uw andere oor 
te plaatsen.  Stel de hoofdbeugel zo af dat het 
comfortabel voelt, idealiter op zodanige wijze 
dat u geen druk op de oren voelt.
 

De meeste headsets kunnen aan beide kanten 
gedragen worden. Als u de microfoon aan de 
andere kant wilt dragen, kunt u simpelweg 
de microfoonarm 180° naar de andere kant 
draaien. De microfoonarm kan niet volledig  
om zijn as draaien ( 360°). Zie fig. 3.

Microfoon 
behuizing  

- 120° rotatie

Microfoonarm  
- 280° rotatie

De microfoon behuizing/oorkussentje kan 120° 
gedraaid worden om individueel comfort voor 
de oren mogelijk te maken. Zie fig. 4.

De microfoonarm loskoppelen
Als u de microfoonarm van de hoofdbeugel 
wilt loskoppelen, druk dan voorzichtig in het 
oorkussentje op het speaker materiaal tot ca. 
3mm - 5mm. De microfoonbehuizing komt dan 
gemakkelijk los. Zie fig. 8a & 8b.

Trek NIET aan op de 
microfoonarm om deze 
van de hoofdbeugel los 
te koppelen
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OPMERKING:
Maak de Snel Loskoppelen-kabel los, zie fig. 7, 
voordat u de microfoonarm loskoppelt van de 
mono/duo hoofdbeugel. 

fig.7

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 8a

Fig. 8b

Om de microfoonarm aan de vorm van uw gezicht 
aan te passen, houdt de arm zoals in fig. 6. Houd 
de microfoon niet bij het einde vast om de arm af 
te stellen.

Fig. 6
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Inleiding
Dank u voor de aanschaf van dit product.
Uw nieuwe headset is ontwikkeld met behulp 
van de nieuwste technologie, ontworpen voor 
comfort en bewegingsvrijheid.

Deze headset is zeer makkelijk te gebruiken 
en te installeren; echter, om het beste uit uw 
nieuwe aankoop te halen raden wij aan dat  
u  deze handleiding zorgvuldig leest voordat  
u de headset voor de eerste keer gebruikt.

Uitpakken
Haal uw headset uit de verpakking en verzeker 
u ervan dat u, tezamen met deze handleiding, 
over de juiste gespecificeerde accessoires 
beschikt.

Bewaar de doos van de headset voor de opslag 
ervan, en tevens voor het onwaarschijnlijke 
geval dat het geretourneerd zou moeten 
worden voor onderhoud of reparatie. 

Compatibiliteitsgids
Controleer dat u de juiste kabel heeft om uw 
nieuwe headset met uw telefoon te verbinden. 
U kunt neem contact op met uw leverancier 
of bezoek www.jpltele.com en volg de 
snelkoppelingen in het compatibiliteitsmenu.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat alle elektrische verbindingen 
(inclusief verlengsnoeren en verbindingsstukken 
tussen de onderdelen van de apparatuur) 
solide zijn en in overeenstemming met de van 
toepassing zijnde instructies van de fabrikant.
Gebruik de apparatuur niet langer indien u enige 
twijfel heeft over het functioneren, of indien 
het op enigerlei wijze is beschadigd. Koppel uw 
telefoonapparatuur los en raadpleeg uw dealer.
Stel geen elektrische apparatuur bloot aan regen 
of vocht.
Duw nooit iets in de gaten, sleuven of elke andere 
opening  op uw headset, aangezien dit in een 
dodelijke elektrische schok kan resulteren.
Open de headsetbehuizing niet, aangezien de 
garantie dan zal vervallen.
Gok nooit en neem nooit risico’s met elektrische 
apparatuur.
Telefoon headsets zijn in staat om hoge 
geluidsniveaus te produceren. Langdurige 
blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan tot 
gehoorschade leiden.

3 4 5

Headset functies

Instelbare hoofdbeugel

Oorkussentje

Microfoon

Kledingclip

Snel Loskoppelen
(SL)

Aansluiten van uw Headset
Heeft uw bureautelefoon een speciale 
headset aansluiting?

Indien dit het geval is, koppel dan simpelweg 
the Snel Loskoppelen-kabel van uw headset 
aan het door u gekozen verbindingssnoer,  
en vervolgens sluit u het verbindingssnoer  
aan op uw telefoon.

Mocht het zo zijn dat uw headset verbonden 
is met de telefoon en niet naar verwachting 
functioneert, dan is het erg waarschijnlijk dat 
u een verbindingssnoer heeft gebruikt dat 
niet compatible is.  Er zijn verscheidene types 
verbindingssnoeren verkrijgbaar. Deze zijn allen 
ontworpen om uw headset met specifieke types 
telefoons te verbinden, en zo te verzekeren 
dat ongeacht de instellingen uw headset 
compatible zal zijn.

Neem contact op met uw dealer om het juiste 
verbindingssnoer te verkrijgen voor uw telefoon. 
OPMERKING: Alle verbindingssnoeren worden 
geleverd als een accessoire tegen extra kosten.

Wat te doen als uw telefoon geen 
ondersteuning voor een speciale headset 
aansluiting:
Uw telefoon heeft dan een externe headset 
versterker nodig. Als u al een headset versterker 
heeft, lees dan de Installatiehandleiding en 
verbind uw hoofdtelefoon dienovereenkomstig. 

Gebruik van de Snel Loskoppelen - 
kabel
De headset kan uitgerust zijn met de optie 
Snel Loskoppelen,  zodat van uw bureau weg 
kunt lopen (waarbij de twee aansluitingen 
ontkoppeld worden) zonder het gesprek  
te beëindigen. 

Om de 2 aansluitingen los te koppelen, 
maak een rechtlijnige trekbeweging, 
trekken de linkeraansluiting naar links en de 
rechteraansluiting naar rechts.Probeer NIET  
de aansluitingen te buigen of te wrikken.

Indien u niet over een headsetversterker 
beschikt, neem dan contact op met de 
leverancier van deze headset (zie de achterkant 
vande handleiding voor de gegevens). Zij zullen 
de juiste versterker kunnen leveren voor uw 
telefoon en headset.
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De microfoonarm aan de hoofdbeugel 
koppelen
Duw voorzichtig de microfoonarm in de 
hoofdbeugel, totdat het klikt.  Zie fig. 2a & 2b.

Veiligheid 
Voor uw eigen veiligheid, dit product mag 
alleen worden gebruikt met CE, ACA en BGS 
goedgekeurde apparatuur. Indien deze headset 
met niet-goedgekeurde apparatuur gebruik wordt, 
kan de garantie vervallen.

Onderhoud 
Om optimale prestaties, hygiëne en levensduur 
te bevorderen, vervang elke 6 maanden alle losse 
onderdelen; -oorkussentjes, microfoonkussentje 
(indien van toepassing) en het microfoon filter.

Milieu aanwijzing 
Deze headset is geproduceerd met inachtneming 
van CE, BGS en WEEE normen. Vanuit het oogpunt 
van het recyclen van grondstoffen, gooi deze 
headset niet bij het huisvuil aan het einde van de 
levensduur. Verwijdering kan plaatsvinden op 
goedgekeurde recycling- of afvalverwerkingslocaties 
conform lokale regelgeving.

Verbindingssnoer
(Niet meegeleverd)

OPMERKING:
Voor u de Snel Loskoppelen-kabel verbindt met 
het Verbindingssnoer (Zie fig. 1), zorg ervoor dat  
de microfoonarm stevig bevestigd is aan de  
mono / duo hoofdbeugel. 

Fig. 1

Fig. 2a

Fig. 2b

Waarschuwing: Voordat u de Snel 
Loskoppelen-kabel aansluit, zorg 

ervoor dat de microfoonarm stevig bevestigd  
is aan de mono / duo hoofdbeugel!
Let er tevens op dat eerst de Snel 
Loskoppelen-kabel is losgekoppeld van het 
verbindingssnoer, voordat u de microfoonarm 
van de mono/duo hoofdbeugel verwijderd!


