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Vigtig information om DECT

FORSIGTIG
Fare for funktionsfejl!

Denne DECT-dongle bruger begrænsede trådløse radiofrekvenser, der varierer fra land til land. DECT-produkter må aldrig 
anvendes uden for regionen/landet, de blev købt i, og hvor de er beregnet til at blive brugt. Anvendelse i uautoriserede 
lande er en overtrædelse af lovgivningen, der kan forstyrre telekommunikationsnetværk og -enheder og medføre bøder 
og sanktioner fra tilsynsmyndighederne. 

 X Brug kun produktet i miljøer, hvor trådløs transmission er tilladt.

 X Sæt dig ind i relevante landespecifikke bestemmelser, før du tager produktet i brug!

SDW D1 USB
(Art.no. 1000299)

SDW D1 USB – US
(Art.no. 1000978)

Singapore

Australien og  
New Zealand

Europa

Hongkong

USA og Canada

§§ Sikkerhedsanvisninger findes i sikkerhedsvejledningen. 

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

SDW D1 USB-dongle

Pakker med headset, bæretaske og opladerkabel

SDW 5011 SDW 5031

SDW 5061

SDW 10 HS

SDW 60 HS

SDW 30 HS

Hovedbøjle Ørekrog + adapter Nakkebånd
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Oversigt over produktet

Oversigt over SDW D1 USB-dongle

Kontrollampe for forbindelse

USB-stik

Knap til oprettelse af forbindelse

Oversigt over headsettene

Oversigt over headsettet SDW 10 HS

Mikrofon

Navneskilt

Headsettets 
kontrollampe

Bøjleknap

Lydløs og 
lydstyrkeknap

Opladningskontakter

Batterirum

Højttaler

Opladningsstik*

*Sat i holderen på hovedbøjlen eller bruges med style-adapter
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Oversigt over headset SDW 30 HS

Mikrofon

Navneskilt

Headsettets kontrollampe

Bøjleknap

Lydløs og lydstyrkeknap

Opladningskontakter

Batterirum

Højttaler

Muteknap

Oversigt over headset SDW 60 HS

Mikrofon

Navneskilt

Headsettets kontrollampe

Bøjleknap

Lydløs og lydstyrkeknap

Opladningskontakter

Batterirum

Højttaler

Muteknap
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Oversigt over kontrollamper

Oversigt over headsettets kontrollampe

Headset LED Betydning2s2s

0.2s 0.2s

3x

3x

3s 3s

Headset-batteri oplades

2s2s

0.2s 0.2s

3x

3x

3s 3s

Headsettet parres med DECT-donglen

2s2s

0.2s 0.2s

3x

3x

3s 3s

• Headsettet starter op

• Headsettet er tilsluttet donglen

2s2s

0.2s 0.2s

3x

3x

3s 3s

Headsettet lukker ned 

2s2s

0.2s 0.2s

3x

3x

3s 3s

Indkommende opkald

• Udgående/igangværende opkald

• Softphone-status: OPTAGET

Headset inaktivt

Firmwareopgradering

Oversigt over donglen

Dongle LED Betydning

2s2s

0.2s 0.2s

3x

3x

3s 3s

Dongle i parringstilstand: 
søger efter headset at parre med og oprette forbindelse til

2s2s

0.2s 0.2s

3x

3x

3s 3s

Parring gennemført

2s2s

0.2s 0.2s

3x

3x

3s 3s

Parring mislykkedes

2s2s

0.2s 0.2s

3x

3x

3s 3s

Dongle forsøger at oprette forbindelse til et headset

Dongle og headset tilsluttet 

2s2s

0.2s 0.2s

3x

3x

3s 3s

• Udgående/igangværende opkald 

• Mediestreaming i standardkvalitet

2s2s

0.2s 0.2s

3x

3x

3s 3s

Indkommende opkald

2s2s

0.2s 0.2s

3x

3x

3s 3s Headsettets mikrofon er slået fra
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Klargøring af dongle og headset til brug

Opladning af headsettet inden ibrugtagning
 X Oplad det genopladelige batteri i mindst 20 minutter, før du bruger det første gang. En fuld opladning tager ca. 4 timer 
for SDW 10 HS og 7 timer for SDW 30 HS/SDW 60 HS (se side 22).

1 2
100%

 X Anbring headsettet i opladerkablets magnetiske holder. 
Alternativt kan du bruge opladningsholderen til CH 30 
headsettet (se side 22).

 X Sæt opladningskablet i en USB-port i din computer.
Når batteriet er helt opladet, lyser kontrollampen blåt.

i Under den første opladning og efter længere tids inaktivitet kan det tage op til 5 minutter, før headsettets 
kontrollampe lyser.

Installation af software

www.eposaudio.com/connect

EPOS Connect
xEPOS Connect

Med EPOS Connect-softwaren uden beregning kan 
du ændre indstillingerne for audiokvalitet (narrowband/
wideband), rækkevidde, audiobegrænser og automatisk 
USB-audio.

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

 X Installer softwaren. Du skal have administratorrettigheder 
på computeren – kontakt om nødvendigt it-afdelingen.

Sådan foretages opkald: 

 X Installer en softphone (VoIP-software), eller bed din 
administrator om hjælp.
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Tilslutning af dongle til en computer
Donglen styrer den trådløse kommunikation mellem 
computer og headset.

 X Slut donglen til en USB-port i din computer.
Donglen blinker blåt eller går direkte i parringstilstand, 
når den bruges første gang (se næste kapitel).

Styresystemet registrerer USB-audioenheden 
”EPOS IMPACT D1” og installerer de nødvendige drivere.

Parring af headsettet og donglen

1

3x

2

“GAP pairing”

 X Tryk på bøjleknappen for at tænde headsettet. Kontrollampen blinker blåt 3 gange. 

 X Tryk og hold bøjle- og lydknappen nede, indtil du hører 2 bip, og stemmeprompten ”GAP pairing”. Slip derefter 
knapperne. Kontrollampen blinker skiftevis blåt og rødt.

43

< 1 m3s

 X Hold knappen på donglen nedtrykket i 3 sekunder for at aktivere parringstilstand. Kontrollampen blinker skiftevis blåt og rødt.

3x

3x

5
Hvis parringen lykkes, lyser kontrollampen for donglen 
svagt blåt, og headsettets kontrollampe slukker.

Hvis parringen ikke lykkes inden for 2 minutter, vender 
headsettet og donglen tilbage til standbytilstand.
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Montering og brug af headset SDW 10 HS
Headsettet kan bæres enten med hovedbøjlen, ørekrogen eller nakkebøjlen.

L 

S

M

A B

Cpræmonteret

 X Fjern klistermærkerne, der viser, hvor opladningstappen skal sættes i, før du samler dem.

Brug af headsettet med hovedbøjlen

1 2

click

 X Drej headsettets opladningstap væk fra mikrofonarmen.  X Skub opladningstappen ind i hovedbøjlens holder.

3

click

4

click

 X Klik opladningstappen ind i hovedbøjlen.  X Klik headsettet fast i den runde del af hovedbøjlen. 

5 6

 X Drej mikrofonarmen for at skifte side.  X  Juster headsettet, så ørepuden sidder behageligt på dit 
højre eller venstre øre.
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Brug af headsettet med ørekrogen

Fastgør ørekrogen til headsettet

1 2

click

 X Drej headsettets opladningstap væk fra mikrofonarmen.  X Indsæt opladningstappen i style-adapterens holder.

3

click

 X Drej armen for at klikke den på plads i style-adapteren.
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Justering af ørekrogen for perfekt bærekomfort

 X Sæt ørekrogen omkring øret med øreproppen placeret 
i øret. 

 X Ret ørekrogen til, så headsettet sidder behageligt og 
sikkert i øret.

 X Juster ørekrogens højde og form.

S
M

L

 X Vælg evt. en anden størrelse øreprop for at opnå 
optimal pasform.

 X Monter evt. ørekrogstabilisatoren for at opnå en 
forbedret pasform.

 X Skift evt. side.  X Drej evt. kindstykket for at øge eller reducere afstanden 
mellem mikrofonen og munden.
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Brug af headsettet sammen med nakkebøjlen

Fastgør nakkebøjlen på headsettet

1 2

 X Tag ørekrogen af style-adapteren, og indsæt 
nakkebøjlen i stedet. Den indsatte side skal have 
holderen monteret på nakkebøjlen. 

 X Drej headsettets opladningstap væk fra mikrofonarmen. 

3

click

4

click

 X Indsæt opladningstappen i style-adapterens holder.  X Drej armen for at klikke den på plads i style-adapteren 
som vist.
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Justering af nakkebøjlen for perfekt bærekomfort

 X Sæt nakkebøjlen rundt om halsen og på begge ører. 
Øreproppen skal placeres i øret.

 X Juster nakkebøjlens højde og vinkel.

S
M

L

 X Vælg evt. en anden størrelse øreprop for at opnå 
optimal pasform.

 X Drej evt. kindstykket for at øge eller reducere afstanden 
mellem mikrofonen og munden.

 X Skift evt. side.
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Afmontering af hovedbøjle, ørekrog eller nakkebøjle

FORSIGTIG
Forkert håndtering kan beskadige produktet!

Hvis opladningstappen og mikrofonarmen overlapper hinanden, når de udløses, kan de knække.

 X Drej opladningstappen som vist.

1 2

 X Drej holderen med opladningstappen væk fra 
mikrofonarmen.

 X Hold headsettet med den ene hånd.

 X Før en finger på den anden hånd ind i den lille 
fordybning på hovedbøjlen eller style-adapteren.

3
click

click

 X Træk de to enheder fra hinanden.
Headsettet frigøres, og du hører et klik.

 X Tag headsettet ud af holderen.
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Justering og brug af headset SDW 30 HS | SDW 60 HS

2-3 cm

 X Drej mikrofonarmen for at skifte side.  X Bøj og drej mikrofonarmen, så mikrofonen er ca. 2 cm fra 
mundvigen. 

 X Juster headsettet, så ørepuden sidder behageligt på dit 
højre eller venstre øre.

 X Juster headsettet, så ørepuderne sidder behageligt på 
dine ører. 
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Mærkning af headsettet 

1 2 SDW 10 HS SDW 30 HS
SDW 60 HSTYPE

PRINT

CUT

A

Tina

Jana

SDW 10 HS: 

 X Tag hovedbøjlen af eller style-adapteren af headsettet 
(se side 14). 

SDW 30 HS | SDW 60 HS: 

 X Vip ørepuden med mikrofonarmen som vist.

3

SDW 10

4

 X Fjern dækslet.  X Udskift navneskiltet.

5 6

 X Skub dækslet ind i holderen. SDW 10 HS:

 X Saml headsettet med hovedbøjlen eller style-adapter 
igen (se side 9).
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Opsætning og brug af headsettet

Tænd headsettet

3x

 X Tryk på bøjleknappen. 
Headsettet tændes og søger efter donglen*. Hvis forbindelsen er oprettet, hører du 2 bip. Headsettets kontrollampe 
blinker blåt 3 gange, og donglens kontrollampe lyser svagt blåt. 

i *Hvis headsettet senest er brugt sammen med en basestation, søger det efter basestationen i stedet for 
donglen. Se på side 24, hvordan du skifter søgningen til donglen. 

Sådan slukkes headsettet

5s
3x

 X Tryk på bøjleknappen i 5 sekunder.
Headsettet slukker. Kontrollampen på headsettet blinker rødt 3 gange, og kontrollyset på donglen slukkes.

Sådan sikrer du, at headsettet er fuldt opladet, når det er nødvendigt:

 X Tilslut den til opladningskablet eller den valgfrie opladningsholder CH 30 (se side 22).
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Justering af lydstyrken

FORSIGTIG
Høj lydstyrke kan forårsage høreskader!

Hvis du lytter ved høje lydstyrker i længere tid, kan du få permanente høreskader.

 X Skru ned for lydstyrken, før du tager headsettet på.

 X Undlad at udsætte dig selv for høje lydstyrker i længere perioder.

Justering af højttalerlydstyrken

1
2
3

Headsettet har tre lydstyrkeindstillinger, der kan justeres 
uafhængigt af hinanden:

1. Opkaldsvolumen: under et aktivt opkald
2. Medielydstyrke: indstilles under streaming af medier
3. Lydstyrke for ringetoner, toner og stemmeprompter:  

i passiv tilstand, når der hverken er et opkald i gang eller 
streames medier

Lydstyrkeknappernes retning kan skiftes.

Sådan justeres lydstyrken for opkald og audiosignalet:

 X Foretag et opkald (se side 20). 

 X Flyt lydstyrkeknappen som vist for at justere lydstyrken.

Lydstyrken for ringetone, bip og stemmeprompter:

 X Headsettet skal være tændt men ikke i brug– intet aktivt 
opkald eller musikafspilning.

 X Flyt lydstyrkeknappen som vist for at justere lydstyrken.

Når du når til den højeste eller laveste lydstyrke, høres stemmeprompten "volume min" (mindste lydstyrke) eller "volume 
max" (højeste lydstyrke) i headsettet. Hvis stemmeprompter er deaktiveret, høres i stedet en biptone i headsettet.

Justering af headsettets mikrofonlydstyrke ved brug af softphones

Softphone x

 X Foretag et opkald til en person, der vil hjælpe dig med 
at finde den korrekte lydstyrkeindstilling til din mikrofon.

 X Skift mikrofonlydstyrken i din softphone app* og/eller i 
din computers audioprogram.
*Aktiver valgmuligheden ”Automatisk justering af 
mikrofonfølsomhed” – hvis tilgængelig.
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Skift af lydstyrkeknappernes retning
Du kan skifte retning på lydstyrkeknappen, hvis du f.eks. ønsker at bære headsettet på det andet øre. 

“Swap volume keys“

3s

 X Tryk på og hold mute- og lydstyrkeknappen nede, 
mens headsettet er inaktivt – intet aktivt opkald eller 
mediegengivelse.
Knappens retning ændres. Stemmeprompten ”Swap 
volume keys” (skift lydstyrkeknap) høres i headsettet.

SDW 60 HS:  
Venstre/højre stereokanaler ændres også.

Afbrydelse af headsettets mikrofon

“Mute on”

“Mute o�”

 X Tryk på mute- og lydstyrkeknappen på headsettet  
ELLER  
muteknappen på mikrofonarmen SDW 30 HS | SDW 60 HS.
 
Mikrofonen er:

 – afbrudt: 
Stemmeprompten ”Mute on” (mikrofon afbrudt) høres.  
Donglens kontrollampe blinker rødt.

 – lyd aktiveret:  
Stemmeprompten ”Mute off” (mikrofon slået til) høres.  
Donglens kontrollampe lyser dæmpet blå.
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Sådan foretages et opkald
Under et opkald lyser donglens kontrollampe blåt, og headsettets kontrollampe lyser rødt.

Sådan foretages/afsluttes et opkald

xSoftphone

 X Foretag eller afslut opkaldet via din softphone ELLER  
tryk på headsettets bøjleknap.

Foretager et opkald: 
donglens kontrollampe lyser blåt

Afslutter et opkald*

*Sådan sikrer du, at headsettet er fuldt opladet, når det er nødvendigt:

 X Tilslut den til opladningskablet eller den valgfrie opladningsholder CH 30 (se side 22).

Sådan håndteres et opkald 
Når du modtager et opkald, vil du høre en ringetone i headsettet, og kontrollampen blinker blåt.

xSoftphone

Accepterer et opkald

2x

• Sætter et igangværende opkald i 
venteposition (pause)  
”Call held”

• Genoptager opkaldet 
”Call unheld” 

1s Afviser et opkald”Call rejected” 
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Genopkald*

xSoftphone

2x Foretager genopkald til seneste 
nummer ”genopkald”

Annullerer genopkald

* Denne funktion afhænger af softphone

Styring af et andet opkald – anden softphone

xSoftphone 1

xSoftphone 2

Igangværende 
opkald Andet indkommende opkald

2x Accepterer det indkommende opkald og sætter det 
igangværende opkald i venteposition

1s Afviser det indkommende opkald og fortsætter med det 
igangværende opkald

2x Skifter mellem det aktive opkald og opkaldet i 
venteposition
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Yderligere funktioner

Kontrol af batteriets levetid

1s

Du kan når som helst få oplyst, hvor lang batteritid der er 
tilbage, bortset fra når du er i gang med et opkald eller 
lytter til musik:

 X Tryk på bøjleknappen i 1 sekund.
Den resterende batteritid meddeles. 

Kort før det genopladelige batteri er ved at 
løbe tør for strøm (der er 15 minutter tilbage), 
høres stemmeprompten ”recharge headset” 
(genoplad headset).

Stemmeprompt Tilbageværende batteritid

”Mere end 80 procent batteri tilbage” > 80 %

”Mere end 60 procent batteri tilbage” > 60 % 

”Mere end 40 procent batteri tilbage” > 40 %

”Mere end 20 procent batteri tilbage” > 20 %

”Mindre end 20 procent batteri tilbage” < 20%

Opladning af headsettet
Sådan sikrer du, at headsettet er fuldt opladet, når det er nødvendigt:

 X Tilslut den til opladningskabel A eller den valgfrie opladningsholder CH 30* B. 

A B

 X Tilslut opladningskablet til din computer.

 X Anbring headsettet i opladerkablets magnetiske holder. 

 X Tilslut opladningsholderen til din computer.

 X Anbring headsettet i opladerkablets magnetiske 
holder CH 30. 

Batteriet oplades. Når batteriet er helt opladet, lyser kontrollampen blåt.

SDW 10 HS: 
2 h = 50% | 4 h = 100%

SDW 30 HS | SDW 60 HS: 
3 h = 50% | 7 h = 100%100%

i
Hvis headsettet ikke er blevet brugt i 12 timer, slukker det for at spare på batteriet. Tryk på headsettets bøjleknap 
for at tænde det igen.

*Du kan se en liste over tilbehør på vores produktside på www.eposaudio.com.
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Hvis du forlader DECT-området

40 m

I kontorbygninger er rækkevidden mellem DECT-headset 
og dongle op til 40 m. 

Hvis lydkvaliteten forringes under et opkald, eller linket 
bryder helt sammen, høres stemmeprompten ”device 
disconnected” (enhed frakoblet) i headsettet. 

 X Indtast donglens radiorækkevidde igen for at genoptage 
opkaldet.

Hvis din softphone understøtter opkaldsstyring, afsluttes 
opkaldet automatisk 60 sekunder efter, at du har forladt 
radiorækkevidden.

Sådan genopretter du forbindelsen til headsettet

3x

Hvis headsettet var uden for rækkevidde og mistede 
forbindelsen til donglen:

 X Tryk på knappen på USB-modtageren.
Kontrollampen blinker 3 gange blåt og lyser svagt blåt, 
hvis forbindelsen er etableret. 

Aktivering/deaktivering af stemmeprompter

”Voice on” / ”Voice o�”

 X Tryk og hold bøjle- og lydknappen nede, indtil du hører 
2 bip, og slip derefter knappen.
Stemmepromterne aktiveres/deaktiveres, og 
stemmeprompten Voice on” (stemmeprompter slået 
til) eller ”Voice off” (stemmeprompter slået fra) høres i 
headsettet.

Hvis stemmeprompter er slået fra, udsender headsettet 
bip.
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Skift mellem DECT-dongle og basestation
Headsettet kan tilsluttes enten en DECT-dongle eller en IMPACT SDW 5000-basestation. 

Du kan skifte mellem disse to enheder, når headsettet er i inaktiv tilstand - intet aktivt opkald eller mediegengivelse.

Skift fra basestationen til donglen
Headsettet skal parres med donglen (se side 8).

3x

“DECT dongle“ “Connected“

X Tryk på bøjleknappen 3 gange.
Stemmeprompten “DECT dongle” høres i headsettet. Hvis stemmeprompter er deaktiveret, høres i stedet en biptone 
i headsettet.
Hvis parringen lykkes, lyser donglens LED-lampe dæmpet blåt. Stemmeprompten “Connected” (tilsluttet) høres i 
headsettet. Hvis stemmeprompter er deaktiveret, hører du 2 bip i stedet.

Skift fra donglen til basestationen

3x

SDW 10 HS SDW 30 HS SDW 60 HS

X Anbring headsettet i basestationens magnetiske holder.
Headsettet parres med basestationen, og kontrollampen blinker blåt og rødt. Kontrollampen lyser blåt, når parringen er
fuldført, og headsettet begynder at oplade.
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Rengøring og vedligeholdelse af headset-systemet

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.

SDW 10 HS SDW 30 HS | SDW 60 HS

 X Produktet må kun rengøres med en tør klud.

 X Rengør jævnligt headsettets opladningskontakter og opladningskablet med fx en vatpind.

Udskift ørepuderne
Af hygiejniske årsager bør du udskifte ørepuderne indimellem. Du kan købe nye ørepuder hos din EPOS-forhandler.

 X Fjern forsigtigt den gamle ørepude fra ørekoppen.  X Fastgør den nye ørepude til ørekoppen ved at trykke 
fast omkring ørepuden.
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Udskiftning/fjernelse af headsettets genopladelige batteri
Det genopladelige batteri kan udskiftes eller fjernes af en kvalificeret tekniker fra din it- eller serviceafdeling. 

 X Besøg www.eposaudio.com, og tjek supportsiderne for at finde disse vejledninger.

Opdatering af produkternes firmware
Du kan opdatere headsettets og donglens firmware med den gratis EPOS Connect-software (se side 7).

3x

 X Tryk på bøjleknappen. 
Headsettet tænder og søger efter donglen. Hvis forbindelsen er oprettet, hører du 2 bip. Headsettets kontrollampe 
blinker blåt 3 gange, og donglens kontrollampe lyser svagt blåt. 

xEPOS Connect

 X Start EPOS Connect.
EPOS Connect kontrollerer, om den installerede firmware 
er den nyeste version på EPOS server. Opdater om 
nødvendigt til den nyeste version.
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I tilfælde af problemer ...

Problem Mulig årsag Løsning Side

Der kan ikke oprettes 
forbindelse mellem 
headset og dongle

Headsettet er ikke parret med 
donglen

 X Par donglen og headsettet. 8

Headsettet er blevet brugt med 
basestationen før og søger efter 
basestationen i stedet for donglen. 

 X Skift til donglesøgning. 24

Dårlig eller ingen 
forbindelse mellem 
headset og dongle

Uden for transmissionsområdet  X Reducer afstanden mellem headset og 
dongle.

23

 X Juster radiorækkevidden i EPOS 
Connect.

–

Donglen er ikke isat korrekt i 
USB-porten på computeren

 X Sæt donglen i igen. 7

Støjinterferens og 
tilslutningstab

Mikrofonen er placeret forkert  X Juster headsettet, så mikrofonarmen er 
ca. 2-3 cm fra mundvigen.

9

For mange DECT-systemer inden 
for radiorækkevidden

 X Juster radiorækkevidden i EPOS 
Connect.

–

Headsettets batteri kan 
ikke oplades

Opladningskontakterne på 
headsettet eller donglen er 
snavsede

 X Rengør opladningskontakterne. 25

Det genopladelige batteri er defekt/
slidt

 X Bed en tekniker om at udskifte det 
genopladelige batteri. 

26

Headsettet er ikke placeret 
korrekt i den magnetiske holder 
på opladningskablet eller 
opladningsholderen

 X Sæt headsettet i den magnetiske holder 
igen.

22

Bip i stedet for 
stemmeprompter

Stemmeprompter er deaktiveret  X Slå stemmeprompterne til. 23

Taletiden er reduceret Slidt genopladeligt batteri  X Bed en tekniker om at udskifte det 
genopladelige batteri. 

26

Stor afstand mellem dongle og 
headset

 X Reducer om muligt afstanden. 
Større afstande kræver højere 
transmissionsstyrke og reducerer 
taletiden.

–

Mange DECT-systemer i samme 
område

 X Slå DECT-systemer fra, der ikke er 
nødvendige i øjeblikket. Overbelastning 
kræver højere transmissionsstyrke og 
reducerer taletiden. 

–

Narrowband-/wideband-indstilling  X Indstil til narrowband-transmission, 
da det kræver mindre styrke end 
wideband-transmission.

–

Tabte opkald på grund af 
høj densitet

Høj densitet: For mange 
DECT-systemer i samme område 

 X Reducer radiorækkevidden på alle 
DECT-systemer i området.

–

 X Reducer audiokvaliteten til narrowband. –

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-forhandler om hjælp. 

Du kan finde en EPOS-servicepartner i dit land på www.eposaudio.com.
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Specifikationer

DECT-dongle SDW D1 USB

Størrelse (B x H x D) 20,5 x 23 x 8,5 mm

Vægt 5 g

DECT-frekvensområde Den Europæiske Union:  1880 – 1900 MHz 
USA:    1920 – 1930 MHz

RF udgangseffekt maks. 100 mW (EIRP)

Headset SDW 10 HS

Størrelse (B x H x D) 50 x 25 x 140 mm

Vægt med... ørebøjle:  44 g 
hovedbøjle:  58 g 
nakkebøjle:  43 g

Taletid narrowband:  op til 10 timer  
wideband:  op til 8 timer 

Standbytid 48 timer

Opladningstid 50 % ca. 2 timer  
100 % ca. 4 timer

Rækkevidde (afhængig af omgivelserne) uden forhindringer:  op til 135 m 
i kontorbygninger:  op til 40 m

Højttaler med frekvensrespons 100 Hz – 7,5 kHz

Genopladelig batteri (indbygget) Lithium polymer; 3,7 V; 335 mAh

Udgangseffekt Den Europæiske Union: max. 250 mW (EIRP) | USA: max. 100 mW (EIRP)

Højttalertype neodymium magnet

Mikrofontype Digital MEM-mikrofon (2 mikrofoner), støjreduktion

Headset SDW 30 HS | Headset SDW 60 HS

Størrelse (B x H x D) SDW 30 HS: 165 x 165 x 62 mm 
SDW 60 HS: 165 x 170 x 62 mm

Vægt SDW 30 HS: 100 g 
SDW 60 HS: 136 g

Taletid narrowband: op til 14 timer  
wideband: op til 11 timer 

Lyttetid wideband: op til 12 timer

Standbytid 44 timer

Opladningstid 50 % ca. 3 timer 
100 % ca. 7 timer

Rækkevidde (afhængig af omgivelserne) uden forhindringer:  op til 135 m 
 i kontorbygninger:  op til 40 m

Højttaler med frekvensrespons 50 Hz – 7,5 kHz

Genopladelig batteri (indbygget) Lithium polymer; 3,7 V; 530 mAh

Udgangseffekt Den Europæiske Union: max. 250 mW (EIRP) | USA: max. 100 mW (EIRP)

Højttalertype neodymium magnet

Mikrofontype Digital MEM-mikrofon (2 mikrofoner), støjreduktion

Generelle data

Temperaturområde betjening:  +5 °C til +45 °C  
opbevaring:  -20 °C til +70 °C

Relativ fugtighed drift:   20 % til 85 % 
opbevaring:  20 % til 95 %

Publ. 05/21, A03
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