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ADAPT 460 | ADAPT 460T headset
Tag fantastisk lyd med overalt
Hold dig i gang, bevar fokus, og vær produktiv med et in-ear-headset med nakkebøjle, der leverer fyldig, naturlig lyd og
ANC, uanset om du er på arbejde eller på farten. Stil ind på tydelige opkald hvor som helst, når som helst med et let
nakkebånd, der betyder, at du aldrig går glip af et opkald.

Vigtige fordele og funktioner

Yderligere fordele og funktioner

Øg din produktivitet med ANC
Dit headset med in-ear nakkebånd fastholder
din koncentration i støjende omgivelser med et
avanceret ANC-system med fire mikrofoner

Bluetooth®
ADAPT 460 in-ear trådløst headset er kompatibelt
med alle Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2,
5.0 og enheder med følgende profiler:
• Hands Free Profile (HFP),
• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), og
• Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP).

Tydelige opkald med UC-optimeret løsning
Imponerende lyd med Microsoft Teams
certificeret/UC-optimeret løsning og let
vibrerende nakkebånd, der signalerer
indkommende opkald
Nyd overlegen komfort og pasform
Letvægtskonstruktion og behagelige ørepropper
med mulighed for at vælge mellem fire par
øretipper, plus alsidig brug i et eller begge ører
Oprethold forbindelsen til dine yndlingsenheder
Multi-point tilslutning til to aktivt parrede
Bluetooth®-enheder og otte enheder
i parringslisten

aptX™
Med aptX™ audio-kodning kan du være sikker
på at få en skarp, ren og fuld stereolyd. Det giver
dig mulighed for ikke blot at høre men også at
opleve og føle lyden, som den var tiltænkt. Brug af
aptX™, Bluetooth-teknologi kan nu tilbyde trådløs
lydkvalitet, som ikke kan skelnes fra den højeste
kvalitet ledningsforbindelse.

Tal hele dagen
Med op til 14 timers taletid

§
i

Sikkerhedsanvisninger findes i sikkerhedsvejledningen.

Du kan se en liste over tilbehør på vores produktside www.eposaudio.com.

Varemærker
Bluetooth® ordmærke og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse mærker af DSEA A/S sker under licens.
USB Type-C® og USB-C® er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
Qualcomm aptX er et produkt fra Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, der er registreret i USA
og andre lande, og som anvendes med tilladelse. aptX er et varemærke tilhørende Qualcomm Technologies International, Ltd., der er registreret i USA og andre lande,
og som anvendes med tilladelse.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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Pakkens indhold

Pakkens indhold

ADAPT 460 eller ADAPT 460T
headset med nakkebånd

Etui

BTD 800 USB eller BTD 800 USB-C
Bluetooth-dongle

USB-ledning med USB-A og mikro-USB-stik

Øretipper

XS

S

L

Kvikvejledning på æsken

Sikkerhedsvejledning med oplysning om overholdte standarder
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Oversigt over produktet

Oversigt over produktet
Oversigt over headsettet

Nakkebånd

Ørepropper med øretipper

Lydstyrke + knap
Smart knap

Muteknap

Lydstyrke - knap

Bøjleknap og
ADAPT 460T:
Microsoft Teams

Mikrofon
USB-stik med dæksel

Power & ANC-knap
Kontrollampe
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Oversigt over produktet
2s

2s

Oversigt over headsettets kontrollamper
0.2s

0.2s

3x
3x
3x

• Headset tilsluttet
• Headset slukket
• Headset fuldt opladet
• Headset starter op
• Parringsliste slettet

2s
3x
2x
3s

2s

0.2s
3x
3x
3x
0.2s
3x
3x
2x
3x
2s

0.2s

Headset i parringstilstand:
søger efter mobil enhed/dongle

0.2s

Headset lukker ned

2s

2s

3s
2s

2s
2s

Headset afbrudt fra mobil enhed/dongle
Indkommende opkald

3x
3s 3x
3x 0.2s
0.2s
3s

• Bluetooth-enhed fundet
• Bluetooth genopretter forbindelse

3s
0.2s
0.2s
3s

Batteriniveau mellem 60 % og 99 %
Batteriniveau mellem 20 % og 59 %
• Ingen Bluetooth-enhed fundet
• Genopladeligt batteri er næsten tomt

3x
3x
3x

*Når headsettet er tilsluttet, slukker kontrollampen.
3s
3x
3s

Oversigt over headsettets knapper
3x

Power & ANC-knap

3s
3s

3x

Tryk
3x

Funktion

Side

3x

2s3x

Tænder og slukker for headsettet

12

2x

Slår ANC til/fra

14

Parrer headsettet med en Bluetooth-enhed

8

Sletter parringsliste (parringstilstand):
X Tryk på Power & bøjleknappen

27

Annullerer parring (parringstilstand)

8

3x

3x
3x

3x
3x

4s

Lydstyrke +/- knap

Tryk

Funktion

Side

Øger lydstyrken (tryk eller tryk og hold nede)
13
Sænker lydstyrken (tryk eller tryk og hold nede)
Afbryder nakkebåndets vibrationer (indkommende
opkald)
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Oversigt over produktet

Smart knap

Tryk

Funktion

Side

Starter/sætter afspilning af lyd på pause

2x

3x

Springer til næste spor
+ hold: Kører hurtigt frem til sporet*

19

Springer til forrige spor
+ hold: Spoler sporet tilbage*

1s

Aktiverer taleassistent

16

* Disse funktioner understøttes ikke af alle tilsluttede Bluetooth-enheder.

Muteknap

Bøjleknap

Tryk

Funktion

Side

Slår mikrofonen til eller fra

13

1s

Kontrollerer tilbageværende batteritid

21

4s

Aktiverer/deaktiverer stemmeprompter

23

Tryk

2x

Funktion
Starter et opkald
Accepterer/afslutter et opkald
2 opkald: Besvarer indkommende og afslutter
igangværende opkald
2 opkald: Afslutter igangværende og aktiverer ventende
opkald
Sætter et igangværende opkald i venteposition (pause)/
aktiverer ventende opkald
Genopkald til seneste nummer
2 opkald: Besvarer indkommende og sætter
igangværende i venteposition
2 opkald: Skifter mellem to opkald

Side
15
15
17
17
15
16
16
17

1s

Afviser et opkald

15

4s

Sletter parringsliste (parringstilstand):
X Tryk på Power & bøjleknappen

27

ADAPT 460T yderligere funktioner
Microsoft Teams-knap

Tryk

1s
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Funktion

Side

Aktiverer Microsoft Teams

18

Aktiverer Cortana

18
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Oversigt over produktet

Oversigt over donglen
BTD 800 USB

BTD 800 USB-C

Kontrollampe for forbindelse

Kontrollampe for forbindelse

Knap til oprettelse af
forbindelse

Knap til oprettelse af
forbindelse

USB-C-stik

USB-A-stik

Oversigt over donglens kontrollamper
3x

3x 3x
3x
3x 3x
3x 3x
3x 3x
3x
3x
3x
3x 3x
3x
3x
3x 3x

Dongle i parringstilstand:
søger efter headset
Parring gennemført
Parring mislykkedes
Dongle forsøger at oprette forbindelse til en
Bluetooth-enhed
Dongle og Bluetooth-enhed forbundet
Indkommende opkald
• Udgående/igangværende opkald
• Audio-afspilning

3x

Tilsluttet til Teams
• Teams-meddelelse
• Opretter forbindelse til Teams eller indsætter Cortana
Mikrofonen i den tilsluttede Bluetooth-enhed er afbrudt

Oversigt over dongle-knappen
Knap til oprettelse af forbindelse

Tryk

3s

2x

Funktion

Side

Parrer donglen med headsettet

8

Opretter forbindelse til headsettet igen

22

Afbryder headsettet

22

Oversigt over ikonerne
Tryk på knappen -

i

Noter: Godt at vide

2x

Tryk to gange på knappen

Kontrollamper

3s

Tryk og hold knappen nede

Stemmeprompt høres
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Kom i gang

Kom i gang
Parring af headsettet med Bluetooth®-enheder
FORSIGTIG

Fare for funktionsfejl!
De radiobølger, som mobile enheder udsender, kan påvirke følsomme og ubeskyttede enheders funktionsmåde.
X Brug kun Bluetooth, hvor det er tilladt.

Headsettet overholder Bluetooth 5.0-standarden. Bluetooth-enheder skal understøtte ”hands free profile” (HFP), ”headset
profile” (HSP), "audio video remote control profile"(AVRCP) eller ”advanced audio distribution profile” (A2DP).
Hvis du vil overføre data via Bluetooth, skal du først parre
dit headset med en trådløs enhed. Den medfølgende
dongle er allerede parret med headsettet.
Headsettet kan lagre op til otte parrede enheder. Hvis
du parrer headsettet med en niende enhed, vil enheden
med den ældste aktivitet blive overskrevet. Hvis du vil
genoprette forbindelse til denne enhed, skal du parre den
igen.
Headsettet kan tilsluttes to af de parrede enheder på
samme tid. Du kan kun tilslutte en anden enhed ved at
afbryde en af de allerede tilsluttede enheder.

Tilslutning af headsettet via donglen
Hvis du vil tilslutte headsettet trådløst med en
computer, skal du bruge BTD 800 USB- eller
BTD 800 USB-C-donglen.
Donglen og headsettet i sættene er allerede parret.
USB-C

X Tænd for headsettet (se side 12).
X Sæt donglen i en USB-port i computeren.

USB-A

Donglens kontrollampe blinker blåt under søgning og
skifter til dæmpet blå, når den er tilsluttet headsettet.

Hvis Microsoft Teams aktiveres: Donglen forsøger
automatisk at oprette forbindelse til Teams og lyser lilla i
stedet for blå.

Donglen viser Teams-meddelelser (se side 18).

i

Hvis du vil parre headsettet med donglen manuelt, skal du aktivere parringstilstanden for begge:
X Tryk og hold headsettets powerknap og donglens knap nede, indtil kontrollampen blinker blåt og rødt. Når
donglen og headsettet er tilsluttet, lyser donglen dæmpet blå.
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Kom i gang

Parring af headsettet via Bluetooth med en mobil enhed

1

2

4s

X Tryk på powerknappen og hold den nede, indtil

kontrollampen blinker blåt og rødt.
Headsettet er i parringstilstand.

X Aktiver Bluetooth på din mobile enhed, og start

søgningen efter Bluetooth-enheder – se den mobile
enheds brugervejledning.

3

4
< 20 cm

...
...
EPOS ADAPT 460
...

X Vælg ”EPOS ADAPT 460" eller ”EPOS ADAPT 460T” for

at oprette Bluetooth-forbindelse til headsettet.

i

Annullering af parring:
X Tryk på powerknappen.

ADAPT 460 | ADAPT 460T Bluetooth® headset

2x

Kontrollampen blinker blåt 2 gange, så snart headsettet
finder en enhed at oprette forbindelse til. Kontrollampen
slukkes.

10

Kom i gang

Installation af EPOS Connect software
Den gratis EPOS Connect-software giver dig mulighed
for at konfigurere og opdatere dit headset og tilbyder
yderligere indstillinger.
EPOS Connect

EPOS Connect

x

X Download softwaren fra www.eposaudio.com/connect.
X Installer softwaren.

Du skal have administratorrettigheder på din computer kontakt om nødvendigt din it-afdeling.

www.eposaudio.com/connect

Sådan foretages opkald via computeren:
X Installer en softphone (VoIP-software), eller bed din
administrator om hjælp.

Ændring af lydindstillinger til headsettet – Microsoft® Windows
Windows ændrer normalt lydindstillingerne automatisk, hvis
du tilslutter et nyt headset.
Audio settings

x

Hvis headsettet er tilsluttet, men du ikke hører nogen lyd:

ADAPT

X Højreklik på lydikonet.

ADAPT

X Vælg ADAPT 460 som højttaler under output.
X Vælg ADAPT 460 som mikrofon under input.
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Sådan bruges headsettet

Sådan bruges headsettet
FORSIGTIG

Risiko for skade på hørelsen eller øregangen!
Hvis du lytter ved høje lydstyrker i længere tid, kan du få permanente høreskader.
X Skru ned for lydstyrken, før du tager headsettet på. Undlad at udsætte dig selv for høje lydstyrker i længere perioder.
X Sæt aldrig ørepropperne i ørerne uden øretipper.

Sådan vælger/udskifter du øretipper
Lydkvaliteten og komforten afhænger af den rigtige pasform på ørepropperne.
X Vælg øretipper i den rigtige størrelse (XS, S, M eller L), så ørepropperne sidder behageligt og sikkert i dine ører. Prøv

venstre og højre øre separat, da de fleste personers ører har forskellig størrelse.

1

3

XS

2

S
M

X Tag forsigtigt øretippen af.
X Vend øretippen.

L

X Tryk den passende øretip på in-ear lydenhed, og vend

den.

Sådan indsætter/fjerner du ørepropperne

R L
X Indsæt ørepropperne i ørerne.
X Drej, så de sidder behageligt.

ADAPT 460 | ADAPT 460T Bluetooth® headset

Efter brug:
X Tag altid ørepropperne meget langsomt og forsigtigt ud
af ørerne.
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Sådan bruges headsettet

Sådan tændes og tilsluttes headsettet
3x

2s

X Tryk på powerknappen i 2 sekunder.

Headsettet starter op. Kontrollampen blinker blåt i
kort tid. Headsettet forsøger automatisk at oprette
forbindelse til tilgængelige, parrede Bluetooth-enheder.

2x

Kontrollampen blinker blåt 2 gange, så snart headsettet
finder en enhed at oprette forbindelse til. Kontrollampen
slukkes.
Hvis kontrollampen blinker rødt, er der ikke fundet en
parret enhed.

Sådan slukkes headsettet
X Tryk på powerknappen i 2 sekunder.

3x

Headsettet slukker og vibrerer to gange. Kontrollampen
blinker rødt 3 gange og slukker.
Alle lydstyrkeindstillinger lagres automatisk, når
headsettet slukkes.
X Genoplad headsettet (se side 20).

2s

ADAPT 460 | ADAPT 460T Bluetooth® headset

ELLER
X Opbevaring af headsettet (se side 21).
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Sådan bruges headsettet

Justering af lydstyrken
Headsettet har tre lydstyrkeindstillinger, der kan justeres
uafhængigt af hinanden:
1. Opkaldsvolumen: under et aktivt opkald
2. Lydvolumen: under lydstreaming
3. Lydstyrke for ringetone, toner og stemmeprompter:
når der ikke er noget opkald i gang, og der ikke afspilles
musik

1
2
3

X Tryk på lydstyrkeknappen for at øge eller reducere

lydstyrken.
Du hører et bip eller dobbelt bip for maksimal eller
minimal lydstyrke.
Alternativt kan du justere lydstyrken på din tilsluttede
enhed.

Justering af headsettets mikrofonlydstyrke til softphones
X Foretag et opkald på din tilsluttede enhed til en

Softphone

x

person, der vil hjælpe dig med at finde den korrekte
lydstyrkeindstilling til din mikrofon.
X Skift mikrofonlydstyrken i dit softphone og/eller i din
pc's lydprogram.

Afbrydelse af mikrofonen
X Tryk på muteknappen for at

slå lyden fra
eller til på mikrofonen.
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Sådan bruges headsettet

Brug af aktiv støjreduktion (ANC)
Dette headset leverer dæmpning af omgivende støj ved hjælp af aktiv støjreduktionsteknologi (ANC). Specielle
mikrofoner optimerer tale og reducerer baggrundsstøj.

Hvis du befinder dig i støjende omgivelser, men gerne vil have dit eget rolige sted, kan du bruge selve headsettet uden at
være tilsluttet en enhed og blot benytte dig af ANC. Du kan aktivere ANC, hvis batteriet er tilstrækkeligt opladet, og hvis
headsettet er tændt.

2x

ADAPT 460 | ADAPT 460T Bluetooth® headset

Aktiverer/deaktiverer ANC
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Sådan foretages opkald via headsettet

Sådan foretages opkald via headsettet
Følgende funktioner afhænger af den tilsluttede enhed.

Sådan foretages et opkald
X Start opkaldet på din tilsluttede enhed.

Softphone

ELLER
X Tryk på bøjleknappen for at starte et opkald via din
softphone.

x

Hvis dit opkald ikke automatisk overføres til headsettet:
X Søg efter denne funktion i brugsanvisningen til din
tilsluttede enhed.

Sådan accepteres/afvises/afsluttes et opkald
Når du modtager et opkald, hører du en ringetone, Kontrollampen blinker blåt, og nakkebåndet vibrerer. Du kan afbryde
vibrationen ved at trykke på lydstyrke-knappen.

Softphone

x

Accepter/sæt et opkald i venteposition

Accepterer et opkald

2x

Sætter et igangværende opkald i
venteposition (pause)

Afvis/afslut et opkald

Afviser et opkald

Afslutter et opkald
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Sådan foretages opkald via headsettet

Genopkald

2x

Genopkald til seneste nummer

Annullerer genopkald

Brug af stemmeassistent/taleopkald
Den senest tilsluttede Bluetooth-enhed vil blive brugt til taleassistent eller taleopkald.
For Microsoft Cortana: se side 18.

1s

Aktiverer stemmeassistent/taleopkald

Annullerer stemmeassistent/
taleopkald
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Sådan foretages opkald via headsettet

Håndtering af flere opkald
Du kan bruge headsettet med op til to tilsluttede
Bluetooth-enheder.
Softphone

x

Der kan administreres to opkald samtidigt.
Hvis du modtager et opkald under et aktivt opkald, afspilles
der en banke på-tone, og nakkebåndet vibrerer.

Accepter/afvis andet opkald

Softphone

Igangværende
opkald

x

Andet indkommende opkald
Accepterer det indkommende opkald og sætter det
igangværende opkald i venteposition

2x

Accepterer det indkommende opkald og afslutter det
igangværende opkald

1s

Afviser det indkommende opkald og fortsætter med det
igangværende opkald

2x

Skifter mellem det aktive opkald og opkaldet i
venteposition

Skift mellem opkald/afslut igangværende opkald

Softphone

Igangværende
opkald

x

Andet opkald i venteposition

Afslutter det aktive opkald og aktiverer opkaldet i
venteposition
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Sådan bruges headset og dongle sammen med Microsoft® Teams/Cortana – kun ADAPT 460T

Sådan bruges headset og dongle sammen med
Microsoft® Teams/Cortana – kun ADAPT 460T
Sådan bruger du Microsoft Teams og Cortana sammen
med headsettet:
X Sæt donglen i en USB-port i din computer – se

side 8.
Hvis Microsoft Teams allerede kører, skifter den blå
kontrollampe automatisk til lilla.

Indsættelse af Microsoft® Teams og kontrol af notifikationer
X Start Microsoft Teams på din computer.

Donglen opretter forbindelse til Microsoft Teams, og
kontrollampen skifter farve fra blå til lilla.

Kontrollampen blinker lilla for at indikere:
• Besked om mødedeltagelse
• Besked fra telefonsvarer
• Besked om ubesvaret opkald

Aktivering og brug af Microsoft® Cortana

Sådan tjekker du meddelelserne på din skærm:
3x
X Tryk på Microsoft Teams-knappen.
3x
Du kan aktivere og bruge Cortana – Microsofts personlige
digitale assistent med stemmekommandoteknologi – med
headsettet.
X
Tryk på Microsoft Teams-knappen.
3x
3x

Donglens kontrollampe blinker lilla, mens Cortana
aktiveres.
Kontrollampen lyser lilla.

1s
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Sådan lytter du med brug af headsettet

Sådan lytter du med headsettet
Du kan lytte via en tilsluttet enhed. Følgende funktioner afhænger af den tilsluttede enhed.
X Afspil mediet på din tilsluttede enhed.

Donglens kontrollampe lyser blåt.

x

Afspiller lyd

Sætter lyden på pause

Afspiller det næste nummer på afspilningslisten

2x
+ hold: Kører hurtigt frem til nummeret

Afspiller det forrige nummer på afspilningslisten

3x
+ hold: Spoler sporet tilbage

i

Hvis du modtager og accepterer et opkald, sættes lydafspilningen på pause og genstarter igen efter opkaldet hvis det understøttes af den tilsluttede enhed.

ADAPT 460 | ADAPT 460T Bluetooth® headset
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Yderligere funktioner
Opladning af headsettets batteri

1

2

USB-A

X Åbn dækslet forsigtigt.

X Sæt det medfølgende USB-kabel i headsettets

USB-port og i din computers USB-port.

3

Kontrollampe

Batteristatus
100 % – Batteri fuldt opladet
over 60 %
over 20 %

Batteriet oplades. Kontrollampen lyser afhængigt af
headsettets batteristatus og slukker, når batteriet et helt
opladet.

i

under 20 %

Når batteriet er tomt, slukker headsettet automatisk.

Afslut opladning

2

1

USB-A

X Tag USB-kablet ud af headsettet.

ADAPT 460 | ADAPT 460T Bluetooth® headset

X Luk dækslet.
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Kontrol af tilbageværende batteritid
Nogle mobile enheder viser headsettets batteristatus.

Du kan når som helst få oplyst, hvor lang batteritid der er
tilbage, bortset fra når du er i gang med en samtale:

??

X Tryk på muteknappen.

Kontrollampen blinker i kort tid, og en stemmeprompt
høres.

1s
1s

Kontrollampe

Når batteriniveauet kommer under 20 %,
blinker kontrollampen rødt, og "recharge
headset" (headsettet skal oplades) høres
flere gange.

Tilbageværende batteritid
over 60 %
over 20 %
under 20 % – automatisk stemmeprompt

Opbevaring og transport af headset og dongle
For at undgå ridser og skrammer på headsettet:

1

2

X Opbevar headset og dongle i etuiet, når de ikke er i brug eller du transporterer dem.
X Opbevar det et rent og tørt sted.

Hvis headsettet ikke skal anvendes i længere tid:
X Oplad det indbyggede, genopladelige batteri i ca. 1 time hver 3. måned.

ADAPT 460 | ADAPT 460T Bluetooth® headset
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Hvis du forlader Bluetooth-området
Rækkevidden mellem headset og Bluetooth-enhed afhænger af enhederne. Signalets rækkevidde afhænger primært af
forhold i omgivelserne såsom tykkelsen af vægge, væggenes materialer og lign. Hvis der ikke er nogen forhindringer, er
rækkevidden i de fleste tilfælde op til 25 meter.

5 min

~25 m

Hvis lydkvaliteten forringes, f.eks. under en samtale, eller
forbindelsen forsvinder helt:

Hvis du kommer inden for Bluetooth-signalets rækkevidde
igen inden for 5 minutter, genetableres forbindelsen.

X Indtast Bluetooth-enhedens radiorækkevidde igen.

Efter mere end 5 minutter afbrydes forbindelsen helt, og
du er nødt til at genetablere forbindelsen manuelt:
X Tryk på bøjleknappen.

Gentilslutning/afbrydelse af Bluetooth
Gentilslutter Bluetooth

Afbryder Bluetooth
3x

2x

2x

X Tryk på headsettets multifunktionsknap eller

donglens knap.
Headsettet blinker blåt 2 gange, så snart headsettet
finder en enhed at oprette forbindelse til. Donglen
blinker blåt og lyser dæmpet blå.
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X Dobbeltklik på donglens knap.

Bluetooth afbrydes. Kontrollampen blinker rødt 3 gange.
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Yderligere funktioner

Aktivering/deaktivering af stemmeprompter
4s

Tændt, men ikke i brug (ingen igangværende samtale eller
lydafspilning):
X Tryk og hold muteknappen nede, indtil headsettet siger
tændt eller slukket.

i
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Hvis stemmeprompts er deaktiveret, hører du
toner i stedet.

24

Vedligeholdelse af produkterne og opdatering af firmware

Vedligeholdelse af produkterne og opdatering af firmware
Rengøring af produkterne
FORSIGTIG
Væsker kan beskadige produktets elektronik!
Hvis der trænger væske ind i enhedens kabinet, kan den
forårsage en kortslutning og beskadige elektronikken.
X Hold væsker langt væk fra produktet.
X Der må ikke anvendes rengørings- eller

opløsningsmidler.
X Produktet må kun rengøres med en tør klud.

Udskiftning af øretipper
Af hygiejniske grunde bør du jævnligt udskifte øretipperne.
Ekstra ørepuder fås hos din EPOS-partner.
X Følg trinnene på side 11.

XS

S

M

L

Udskiftning/fjernelse af headsettets genopladelige batteri
Det genopladelige batteri må kun udskiftes eller fjernes af et autoriseret EPOS-servicecenter.
X Kontakt dit EPOS-servicecenter, hvis det genopladelige batteri skal udskiftes. Du kan finde en EPOS-servicepartner i

dit land på www.eposaudio.com.
Uden for garantiperioden kan det genopladelige batteri udskiftes eller fjernes af et hvilket som helst autoriseret
servicecenter.

ADAPT 460 | ADAPT 460T Bluetooth® headset
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Opdatering af produkternes firmware
Sådan opdateres den installerede firmware:
X Installation af den gratis EPOS Connect software (se side 10).

Opdatering af headsettets firmware

1

2

USB-A

X Træk forsigtigt dækslet af USB-stikket.

X Sæt USB-kablet i headsettet og i din computer.

Kontrollampen tændes.
X Start EPOS Connect.

3

Hvis der er en ny firmware til rådighed. guider softwaren
dig gennem opdateringsprocessen.

EPOS Connect

x

Opdatering af donglens firmware

2

1

EPOS Connect

x

USB-C

USB-A

X Sæt donglen i en USB-port i computeren.

Kontrollampen tændes.
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X Start EPOS Connect.

Hvis der er en ny firmware til rådighed. guider softwaren
dig gennem opdateringsprocessen.
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I tilfælde af problemer ...
Problem

Mulig årsag

Løsning

Side

Headsettet kan ikke
tændes

Genopladeligt batteri tomt

X Genoplad headsettets batteri.

20

Aktiv støjreduktion (ANC)
kan ikke slås til

Genopladeligt batteri tomt

X Genoplad headsettets batteri.

20

Headset slukket

X Tænd for headsettet.

12

Intet lydsignal eller udfald

Headset ikke parret med en
Bluetooth-enhed

X Par headsettet.

8

Lydstyrken skruet for langt ned

X Skru op for headsettets lydstyrke.

13

X Skru op for lydstyrken på din tilsluttede

–

X Dobbeltklik på powerknappen.

enhed.

Headset kan ikke tilsluttes
via Bluetooth

Headset slukket

X Tænd for headsettet.

12

Computer: Headsettet er ikke valgt
som lydenhed

X Skift lydindstillingerne på din computer.

10

Headsettet er ikke parret

X Par headsettet med en Bluetooth-enhed

8

(maks. 20 cm afstand, mens enhederne
parres).
X Kontrollér, om Bluetooth-enheden

–

understøtter HF- eller HS-profilerne.
Bluetooth på mobil enhed er slået
fra

X Slå Bluetooth til.

–

Dongle ikke tilsluttet

X Sæt donglen i en USB-port i

8

computeren.
Microsoft Teams fungerer
ikke: Kontrollampe blå i
stedet for lilla

Dongle eller Microsoft Teams
forstyrret

Bip i stedet for
stemmeprompter

Stemmeprompter er deaktiveret

X Slå stemmeprompterne til.

23

Headset eller dongle
reagerer ikke, når der
trykkes på knapperne

Problemer med software eller
hardware

X Sluk og tænd headsettet igen.

12

X Tag stikket ud og sæt donglen i igen.

8

X Slet headsettets parringsliste.

27

X Slet donglens parringsliste.

27

X Tag stikket ud og sæt donglen i stikken

–

igen.
X Start Teams igen på din enhed.

–

Hvis der opstår et problem, der ikke er omtalt i ovenstående skema, eller hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af
løsningsforslagene, skal du bede din lokale EPOS-servicepartner om hjælp. Du kan finde en EPOS-servicepartner i dit
land på www.eposaudio.com.
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Sletning af headsettets parringsliste (nulstil)

1

2
3x

4s

4s

X Tryk på powerknappen og hold den nede, indtil

kontrollampen blinker blåt og rødt.

X Tryk samtidig på bøjle og powerknappen.

Kontrollampen blinker blåt 3 gange. Parringslisten er nu
slettet. Headsettet søger efter Bluetooth-enheder, der
skal parres med (se side 8).

Sletning af donglens parringsliste (nulstil)

1

3s

2

2x
3x

X Sæt donglen i en USB-port i computeren.
X Tryk på knappen og hold den nede, indtil kontrollampen

blinker blåt og rødt.
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X Dobbelttryk på knappen på donglen.

Kontrollampen blinker lilla 3 gange. Parringslisten er nu
slettet. Donglen søger efter Bluetooth-enheder, der skal
parres med (se side 8).
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Specifikationer
Headset – Generelt
Bæremåde

In-ear headset med nakkebånd, til brug i et eller begge ører

Farve

Sort med sølv

Størrelse (B x H x D)

171 x 159 x 17 mm

Vægt

50 g

Transducer princip

Dynamisk, lukket

Tilslutningsmuligheder

Multi-punkt tilslutning til 2 aktivt parrede Bluetooth-enheder og 8 enheder i
parringslisten, Bluetooth 5.0

Stik

Mikro USB

Understøttede Bluetooth-profiler

Hands-Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Audio Video Remote Control
Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Understøttede codecs

AptX™, SBC

Genopladelig batteri (indbygget)

Lithium polymer/3,7 V DC/240 mAh

Opladningstid

2 timer

Standbytid

216 timer

Batteritid

Lyttetid: op til 15 timer (ANC slukket)/14 timer (ANC tændt)
Taletid: op til 14 timer (ANC slukket)/14 timer (ANC tændt)

Rækkevidde

Op til 20 m (afhængig af enhed)

Headset – Audio
Højttalerens frekvensområde

20 – 20.000 Hz

Lydtryksniveau (SPL)

Begrænset af EPOS ActiveGard®: maks. 118 dB

Total harmonisk forvrængning (THD)

< 0,5 %

Støjreduktion

Hybrid ANC-teknologi med 4 mikrofoner

Mikrofontype

2 beamforming MEMS-mikrofoner

Mikrofonernes frekvensområde

100 – 8.000 Hz

Dongle BTD 800 USB
Størrelse (B x H x D)

22 x 16 x 6 mm

Vægt

2g

Stik

USB-A-stik

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth 4.2

Udgangseffekt

maks. 8 dBm (EIRP)

Dongle BTD 800 USB
Størrelse (B x H x D)

27,5 x 23,5 x 7,5 mm

Vægt

2,8 g

Stik

USB-C-stik

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth 4.2

Udgangseffekt

maks. 11 dBm (EIRP)

ADAPT 460 | ADAPT 460T Bluetooth® headset
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