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Om produkten

IMPACT MB Pro 1 | IMPACT MB Pro 2
Bluetoothheadseten MB Pro 1 och Pro 2 passar perfekt 
för att ringa med en mobiltelefon eller en softphone och 
ger en utmärkt ljudkvalitet. Mikrofonen  
i headsetet filtrerar bort ljud från omgivningen och ger 
en bättre röstöverföring.

Bluetooth
Headsetet uppfyller Bluetooth-standarden 4.0 och är 
kompatibelt med alla enheter med Bluetooth 1.1, 1.2, 
2.0, 2.1, 3.0 och 4.0 som kan användas med handsfree-
profil (HFP), headsetprofil (HSP) och Advanced Audio 
Distribution-profil (A2DP). Upptäck hur skönt det är att 
ringa helt trådlöst med mobiltelefonen.

Viktiga fördelar och funktioner

 • Room Experience – för en naturlig, angenäm 
rumsklang och utmärkt samtalsåtergivning  
(endast MB Pro 2) 

 • EPOS Voice Clarity – för en naturlig röst-  
och hörselupplevelse

 • Ljudkompenserande mikrofon –  
för perfekt röstöverföring

 • Stora hörlurar av konstläder –  
sköna att använda och ger bra ljud

 • Echo Cancelling – digital ekoeliminering som 
filtrerar bort störande effekter under samtalet

 • HD-ljudkvalitet – tydlig, detaljerad och transparent 
ljudåtergivning med extra stora bredbandshögtalare

 • Ljudförbättrande profil – för en perfekt 
multimediaupplevelse

 • Multi Connectivity – hantera trådlösa samtal med 
olika ändenheter med bara ett headset –  
för maximal samtalsflexibilitet

 • Lång samtalstid – prata med affärskontakter  
och vänner i upp till 15 timmar 
(upp till 19 dagar standby)

 • Röstmeddelanden för headsetets status –  
håller dig informerad

§§ För säkerhetsinstruktioner, se Säkerhetsguiden.

EPOS 
Connect

Med EPOSs programvara EPOS Connect ger du dina EPOSprodukter mervärde.

i En tillbehörslista finns på produktsidan, adress www.eposaudio.com.
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Medföljande delar
Produkterna i serie MB Pro 1 och MB Pro 2 finns för olika typer av användning. 

Medföljande delar MB Pro 1/MB Pro 2

CH 20 MB USB

Pro 2

Pro 1

not included

Medföljande delar MB Pro 1 UC ML/MB Pro 2 UC ML

BTD 800 USB

CH 20 MBPro 2

Pro 1

not included
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Produktöversikt

Översikt över headsetet

Namnskylt

Vindskydd

Mikrofon

Knappen Audio

Öronkudde

Headsetets lampa

Multifunktionsknapp

Översikt över laddare

CH 20 MB USBCH 20 MB

Headset-hållare/ 
USB-kabelhållare

Laddningskontakter

USB-kontakt
Laddningskontakter

USB-kontakt
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Översikt över lysdiodsindikeringar

Betydelse under användning Lampa Betydelse

3x Headsetet aktiveras

3x Headsetet stängs av

Koppla headsetet/USB-adaptern till en Bluetooth-enhet 
(pairing)

3x Headsetet är anslutet till Bluetooth-enheten

3x Headsetet kunde inte anslutas till Bluetooth-enheten eller 
anslutningen bröts
Det går att ansluta till Bluetooth-enheten men headsetet är 
inte anslutet än

Inkommande samtal

Inkommande samtal + batteriet nästan tomt

Lampan slocknar när headsetet anslutits till en Bluetooth-enhet.

Betydelse under laddning Lampa motsvarar en samtalstid på

1x mindre än 1 timme

1x 1 till 2 timmar

2x 2 till 4 timmar

3x 4 till 10 timmar

4x mer än 10 timmar

upp till 15 timmar; batteriet är fulladdat

Efter 30 sekunder slocknar lampan. Tryck på multifunktionsknappen för att se den aktuella batterinivån. Lampan lyser blå 
när batteriet är fulladdat.
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Knappöversikt
Multifunktionsknapp Tryck Funktion Sidan

Ta emot/avsluta ett samtal 15

Ta emot nytt samtal och avsluta pågående samtal 
(hantera två samtal)

17

Avbryt uppringning 16

Avsluta ett samtal och återgå till parkerat samtal  
(hantera två samtal)

17

Anropar Microsoft® Teams 18

Koppla ett samtal från mobiltelefonen till headsetet 16

1s

Starta/avbryt röststyrning 16

Avvisa samtal 15

Avvisa nytt samtal och fortsätt med pågående samtal 
(hantera två samtal)

17

Koppla ett samtal från headsetet till mobiltelefonen 16

2s Slå på/stäng av headsetet 12

2x
Ta emot nytt samtal och parkera pågående samtal  
(hantera två samtal)

17

Slå telefonnummer igen 16

Växla mellan två samtal (hantera två samtal) 17

6s Koppla headsetet till en Bluetooth-enhet (pairing) 9

Knappen Audio Funktion Sidan

Under ett samtal:  
Höj/sänk röstvolymen

13
Medan media spelas: 
Höj / sänk mediavolymen

Inget samtal och ingen mediaspelning (viloläge): 
Höj/sänk volymen för ringsignalen, signaler och 
röstmeddelanden

Knappen Audio Tryck Funktion Sidan

Under ett samtal:  
Stäng av/sätt på headsetmikrofonen (mute)

14

2s Ändrar inställningen av volymknapparna;  
MB Pro 2 växlar samtidigt vänster och höger kanal

13

2x Få information om återstående samtalstid 19

6s Aktiverar/avaktiverar rumsklangen för naturlig  
samtalsåtergivning (endast MB Pro 2)

19
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Översikt över adapter BTD 800 USB

USB-kontakt

Lampa för anslutning

Knappen Anslutning

Översikt över adapterns lysdioder

3x

3x

Adapter i parkopplingsläge: 

3x

3x Söker efter headset

3x

3x

Parkopplingen lyckades3x

3x

Parkopplingen misslyckades

3x

3x

Adaptern försöker ansluta till en Bluetooth-enhet3x

3x

Adapter och Bluetooth-enhet anslutna
3x

3x

• Utgående/pågående samtal

• Mediauppspelning

3x

3x

Ansluten till Teams

3x

3x

• Teams-meddelande

• Ansluter till Teams

3x

3x

Mikrofonen till den anslutna Bluetooth-enheten är avstängd

Översikt över adapterknappen
Knappen Anslutning Tryck Funktion Sidan

3s Parkopplar adaptern med headsetet 10

Återkopplar headsetet –

2x Kopplar bort headsetet –

Översikt över ikonerna

Tryck på knappen i Anteckningar: Bra att veta

2x Tryck på knappen två gånger Lysdiodsindikeringar

5s Tryck och håll in knappen Ett röstmeddelande hörs
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Installera headsetet

Ladda headsetets batteri

Ladda batteriet helt utan avbrott första gången. 

Det tar ca 2 1/2 timme att ladda batteriet helt. 

7.5 h

15 h

40 min

2:30 h

1 2

2s

3x

 X Anslut laddningskabelns USB-kontakt till USB-uttaget på 
din dator.

 X Ta av headsetet och stäng av det (se sidan 12).

3
 X Lägg headsetet i laddningskabelns magnethållare.
Batteriet laddas.

Lampan blinkar beroende på batteriets nivå.  
Efter 30 sekunder slocknar lampan. Tryck på knappen 
Audio två gånger för att se batterinivån. 

Lampan blinkar Återstående samtalstid

4x mer än 10 timmar

3x mellan 4 och 10 timmar

2x mellan 2 och 4 timmar

1x mellan 1 och 2 timmar

1x mindre än 1 timme

30s 30s
batteriet är fulladdat

i
Om batterinivån bara räcker för 15 minuters 
samtalstid blinkar lampan röd och röstmed-
delandet ”Recharge headset” hörs. Headsetet 
stängs av automatiskt när batteriet är tomt.

Batteriindikering

EPOS Connect
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Koppla headsetet till Bluetooth-enheter (pairing)

VARNING
Risk för funktionsstörningar!

Radiovågor från mobiltelefoner kan leda till funktionsstörningar hos känslig och oskyddad utrustning.

 X Ring bara med headsetet på platser där trådlös Bluetooth-överföring är tillåten. 

Headsetet uppfyller Bluetooth-standarden 4.0. För att överföra data trådlöst med Bluetooth ansluter du headsetet till 
Bluetooth-enheter som kan användas med handsfreeprofil (HFP), headsetprofil (HSP) och Advanced Audio Distribution-
profil (A2DP).

Headsetet kan spara anslutningsinställningar för upp till 
åtta Bluetooth-enheter.

När headsetet ansluts till en nionde Bluetooth-enhet 
tas den minst använda Bluetooth-enheten bort. Anslut 
headsetet på nytt till den här enheten om du vill använda 
den igen.

Headsetet försöker automatiskt ansluta till de två senast 
använda Bluetooth-enheterna. 

Det går bara att ansluta till en tredje Bluetooth-enhet när 
en av de andra Bluetooth-enheterna stängts av.

Använd headsetet med dator och Bluetooth-USB-adapter
För att använda headsetet med en softphone behöver du en dator med B luetooth-funktion eller en extra Bluetooth-USB-
adapter (trådlös ljudsändare och -mottagare). 

USB-A

Bluetooth-USB-adaptern BTD 800 USB ingår till 
MB Pro 1 UC/MB Pro 2 UC och är redan ansluten till 
headsetet.

För att använda headsetet med en 
Bluetooth-USB-adapter:

 X Anslut adaptern till USB-anslutningen på din dator.

 X Följ anvisningarna i nästa kapitel samt i bruksanvisningen 
till Bluetooth-USB-adaptern.

Adapter-lampan blinkar blått under sökning och växlar till nedtonat blå när den lyckats ansluta till headsetet.

Om Microsoft Teams anropas: Adaptern ansluter till Teams och lyser lila istället för blått. 

Adaptern visar Teams-meddelanden (se sidan 18). 
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Anslut headsetet till en Bluetooth-enhet
Det här kapitlet beskriver hur headsetet ansluts till en Bluetooth-enhet med en mobiltelefon som exempel. Om något 
avviker följer du bruksanvisningen till din mobiltelefon.

1

2s

3x

2

6s

 X Stäng av headsetet (se sidan 12).  X Tryck in multifunktionsknappen till lampan blinkar blå och 
röd. Headsetet kan nu kopplas till en Bluetooth-enhet 
(pairing). 

3 4

 X Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon.  X Aktivera sökningen efter nya Bluetooth-enheter i menyn 
(se bruksanvisningen till mobiltelefonen). Alla tillgängliga 
enheter i närheten av mobiltelefonen visas.

5

...

...
MB Pro

...

< 20 cm

”Pairing successful” 3x

6

 X Välj ”MB Pro 1” eller ”MB Pro 2” bland enheterna som 
hittas för att ansluta headsetet till mobiltelefonen. Ange 
PIN-koden ”0000” om du uppmanas till detta.

Lampan slocknar när headsetet anslutits till mobiltelefonen.

i Om ingen anslutning kan upprättas på 5 minuter går headsetet automatiskt tillbaka till ”pairing”.  
Upprepa stegen ovan.
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Installera programvaran EPOS Connect

www.eposaudio.com/connect

EPOS Connect
xEPOS Connect

Den kostnadsfria programvaran EPOS Connect gör att du 
kan konfigurera och uppdatera headsetet och erbjuder 
ytterligare inställningar.

 X Hämta programvaran på  
www.eposaudio.com/connect. 

 X Installera programmet. 
Du behöver ha administratörsrättigheter på din dator. 
Kontakta din IT-avdelning om du behöver hjälp.

Så här ringer du via datorn: 

 X Installera en softphone (VoIP-programvara), eller be din 
admin-avdelning om hjälp.

Ändra ljudinställningar för headsetet – Microsoft® Windows

xAudio settings

MB Pro

MB Pro

Windows ändrar vanligtvis ljudinställningarna automatiskt 
om du ansluter ett nytt headset. 

Om headsetet är anslutet men du inte hör något ljud:

 X Högerklicka på ljudikonen.

 X Under output väljer du MB Pro som högtalare.

 X Under input väljer du MB Pro som mikrofon.
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Använd headsetet

Sätt på och anslut headsetet
Headsetet försöker ansluta till de båda senast anslutna Bluetooth-enheterna när det sätts på.

3x

2s

”Power on“ ”... connected“

 X Tryck på multifunktionsknappen i 2 sekunder eller ta ut 
headsetet ur laddningskabelns magnethållare. 
Röstmeddelandet ”Power on” hörs. Lampan blinkar 
blå 3 gånger varannan sekund tills headsetet hittar en 
sammankopplad Bluetooth-enhet. 

När anslutningen upprättats hörs ett eller två av följande 
röstmeddelanden:

 • ”Phone one connected” för den första mobiltelefonen

 • ”Phone two connected” för den andra mobiltelefonen 
eller

 • ”Dongle connected” för Bluetooth-adaptern.

i Två av max. åtta sparade Bluetooth-enheter kan samtidigt vara anslutna till headsetet. 

Stäng av headsetet

3x

2s

”Power o�“

 X Tryck på multifunktionsknappen i 2 sekunder.
Röstmeddelandet ”Power off” hörs och lampan blinkar 
röd 3 gånger. 

Head setet avslutar samtalet och stängs av.

30 min zzz
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Ändra volymen

VARNING
Risk för hörselskador!

Om du utsätter din hörsel för hög volym under lång tid kan du få permanenta hörselskador.

 X Ställ in en låg volym innan du sätter på dig headsetet.

 X Utsätt inte din hörsel för hög volym under lång tid.

1
2
3

Volymen kan ställas in separat för tre olika situationer:

1. för samtal: under samtalet
2. för mediaspelning: medan du lyssnar
3. för ringsignal, signaler och röstmeddelanden: i viloläget 

(inte under samtal eller när du lyssnar på media)

 X Tryck på knappen Audio för att ändra volymen.
Röstmeddelandet ”Volume min” eller ”Volume max” hörs 
när du når lägsta eller högsta volym. 

Om du stängt av röstmeddelandena hörs en 
bekräftelsesignal.

Ändra funktionen hos knappen Audio (volym)

“Swap volume keys“

2s

Funktionen hos knappen Audio kan ändras om du t.ex. vill 
använda headsetet på det andra örat (se sidan 14).

 X Tryck in multifunktionsknappen (inte under samtal eller 
när du lyssnar på media).
Funktionen hos knappen Audio ändras 
Röstmeddelandet ”Swap volume keys” hörs. 

För bästa stereoljud växlar höger och vänster kanal på 
headsetet MB Pro 2.

Ställ in headsetets mikrofonvolym för softphone-program

Softphone x

 X Ring ett samtal på den anslutna enheten till någon 
som kan hjälpa dig att hitta rätt volyminställning för 
mikrofonen.

 X Ändra mikrofonvolymen i din softphone-app och/eller i 
datorns ljudprogram.
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Använda och anpassa headsetet

2-3 cm

 X Vrid mikrofonarmen.  X Böj mikrofonarmen så att mikrofonen är ca 2 cm från 
mungipan.

 X Ställ in headsetet så att

 • MB Pro 1:  
öronkudden ligger mot höger eller vänster öra 
bekvämt.

 • MB Pro 2:  
öronkuddarna ligger mot öronen bekvämt.

Stäng av headsetets mikrofon
 X Tryck på knappen Audio.
Mikrofonen stängs av. Medan ljudet är avstängt blinkar lampan Anslutning röd.

x

Headsetmikrofonen stängs av  
”Mute on”

Headsetmikrofonen sätts på 
”Mute off”
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Ring med headsetet

Ringa

x

 X Slå (eller välj) telefonnumret på mobiltelefonen eller 
softphone.
En signal hörs i headsetet.

Om mobiltelefonen inte automatiskt överför samtalet till 
headsetet:

 X Tryck på multifunktionsknappen på headsetet eller på 
en knapp på mobil telefonen (se bruksanvisningen till 
mobiltelefonen).

Ta emot/avvisa/avsluta ett samtal
När du får ett samtal anger headsetet vilken av de anslutna Bluetooth-enheterna som det ringer på:

 • anslutna mobiltelefoner: ”Phone one” eller ”Phone two” eller

 • Bluetooth-adapter som är ansluten till datorn: ”Dongle”

En ringsignal hörs i headsetet och lampan blinkar blå. När batteriet nästan är urladdat blinkar lampan röd. 

 X Tryck på multifunktionsknappen:

x

Ta emot samtal

2x Parkera pågående samtal (pausa)

1s Avvisa samtal ”Call rejected”

Avsluta samtal

För att snabbt ta emot ett samtal medan headsetet laddas:

 X Ta ut headsetet ur laddningskabelns magnethållare.
Headsetet sätts på. Samtalet tas emot automatiskt.

 X Lägg tillbaka headsetet på magnethållaren för att avsluta samtalet och fortsätta ladda batteriet.

För att ta emot ett samtal när headsetet är avstängt:

 X Slå på headsetet.

Mediaspelningen pausas tills samtalet avslutats. Den här funktionen fungerar inte med alla mobiltelefoner.

i Om du stängt av röstmeddelandena hörs en bekräftelsesignal.
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Vidarekoppla samtal från headsetet eller till headsetet
När anslutningen ät upprättad kan samtalet vidarekopplas från headsetet till mobiltelefonen eller från mobiltelefonen till 
headsetet.

 X Tryck på multifunktionsknappen:

1s Koppla ett samtal från head setet till 
mobiltelefonen

Koppla ett samtal från mobil telefonen 
till headsetet

Slå telefonnummer igen
Funktionen ”Slå telefonnummer igen” kan bara användas på Bluetooth-enheter med handsfreeprofil (HFP).

 X Tryck på multifunktionsknappen:

x

2x Slå telefonnummer igen “Redialing”

Avbryt uppringning 
”Redial cancelled”

Använd röstassistent
Den senast anslutna Bluetooth-enheten kommer användas för röstassistent och röstuppringning. 

 X Tryck på multifunktionsknappen:

x

1s Aktiverar röstassistent

1s Avaktiverar röstassistent

 X Säg röstkommandot, t.ex. ”Call Jane”. Bluetooth-enheter 
ringer till Jane.
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Hantera flera samtal

”... connected“

Headsetet kan användas med två anslutna Bluetooth-
enheter samtidigt (se sidan 9).

 X Sätt på headsetet. 
Headsetet försöker ansluta till de båda senast anslutna 
Bluetooth-enheterna automatiskt.

Hantera två samtal
Två samtal

 • från två olika Bluetooth-enheter

 • eller från en Bluetooth-enhet kan hanteras.

När du blir uppringd under ett samtal:

 X Tryck på multifunktionsknappen:

x

Samtal Inkommande samtal 2

Ta emot nytt samtal och avsluta pågående samtal

2x Ta emot nytt samtal och parkera pågående samtal

1s Avvisa nytt samtal och fortsätt med pågående samtal

När ett samtal har parkerats: 

 X Tryck på mikrofonknappen igen:

x

Avsluta ett samtal och återgå till parkerat samtal 
(beroende på telefon)
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Använd headset och adapter med Microsoft® Teams

USB-A

Så här använder du Microsoft Teams med headsetet:

 X Anslut adaptern till datorns USB-port – se sidan 9.
Om Microsoft Teams redan körs växlar den blå lysdioden 
automatiskt till lila.

Anropa Microsoft® Teams och kontrollera meddelanden

 X Starta Microsoft Teams på datorn.
Adaptern ansluter till Microsoft Teams och den blå 
lysdioden växlar till lila. 

Lysdioden pulserar lila för att indikera:

• Meddelande om mötesanslutning

• Meddelande om röstmeddelande

• Meddelande om missat samtal

Så här kontrollerar du dessa meddelanden på skärmen:

 X Tryck på multifunktionsknappen.

Aktivera/avaktivera röstmeddelanden

”Voice on” 
”Voice o�”

5s

 X Sätt på headsetet (se sidan 12).

 X Tryck samtidigt in multifunktionsknappen och knappen 
Audio på headsetet i 5 sekunder.
Röstmeddelandena aktiveras/avaktiveras och 
meddelandet ”Voice on” eller ”Voice off” hörs.

i Om röstmeddelanden har avaktiverats hörs istället 
bekräftelsesignaler.
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Få information om återstående samtalstid

2x

?
Du kan när som helst får information om återstående 
samtalstid förutom under ett samtal eller när du lyssnar på 
media:

 X Tryck på knappen Audio två gånger för att se 
batterinivån. 

Röstmeddelande Återstående samtalstid Lampan blinkar

”Above 10 hours talk time” mer än 10 timmar 4x

”Between 4 and 10 hours talk time” mellan 4 och 10 timmar 3x

”Between 2 and 4 hours talk time” mellan 2 och 4 timmar 2x

”Between 1 and 2 hours talk time” mellan 1 och 2 timmar 1x

”Less than 1 hour talk time” mindre än 1 timme 1x

Aktivera/avaktivera rumsklang (endast MB Pro 2)

6s

Med rumsklangen aktiveras en behaglig samtalsåtergivning. 
Tack vare den naturliga återgivningen blir långa eller många 
samtal behagligare och mindre uttröttande.

 X Tryck in knappen Audio tills en bekräftelsesignal hörs.
Rumsklangen är nu på eller av. 
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Om du lämnar Bluetooth-räckvidden
Det går bara att ringa inom mobiltelefonens eller Bluetooth-enhetens räckvidd. Räckvidden beror på omgivnings-
förhållandena som väggtjocklek och väggkonstruktion. Vid direkt anslutning vid fri sikt är räckvidden för de flesta 
mobiltelefoner och Bluetooth-enheter upp till 10 meter.

~25 m

“... disconnected“
“... connected“

5 min

Om du lämnar enhetens Bluetooth-räckvidd under 
ett samtal med headsetet, hörs ett av följande 
röstmeddelanden i headsetet:
 • ”Phone one disconnected” för den första mobiltelefonen
 • ”Phone two disconnected” för den andra mobiltelefonen 

eller
 • ”Dongle disconnected” för Bluetooth-adaptern.

Bluetooth-adaptern
Om du befinner dig inom Bluetooth-räckvidden 
igen upprättas anslutningen automatiskt igen och 
röstmeddelandet ”Phone one connected”.

Mobiltelefon
Om du befinner dig inom Bluetooth-räckvidden igen inom 
5 minuter upprättas anslutningen automatiskt igen och 
röstmeddelandet ”Phone one connected” eller ”Phone two 
connected” hörs.

Om du befinner dig utanför Bluetooth-räckvidden längre 
än 5 minuter, avslutas anslutningen och den måste 
upprättas manuellt igen.  

För att ansluta till mobil telefonen och/eller Bluetooth-
adaptern igen:

 X Tryck en gång på multifunktionsknappen.
När anslutningen upprättats hörs ett av följande 
röstmeddelanden:

 • ”Phone one connected” för den första mobiltelefonen 
eller

 • ”Phone two connected” för den andra 
mobiltelefonen.
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Rengöring och skötsel av headsetet

VARNING
Vätskor kan förstöra produktens elektronik!

Vätskorna kan tränga in i produktens hölje och orsaka en kortslutning i elektroniken.

 X Låt inga vätskor komma i närheten av produkten.

 X Använd inte lösnings- eller rengöringsmedel.

Rengöring av headsetet och laddaren

 X Dra ut laddningskabelns USB-kontakt innan du börjar 
med rengöringen.

 X Rengör endast produkten med en torr trasa.

 X Rengör då och då laddningskontakterna på headsetet 
och laddningskabeln med en bomullspinne.

Byta öronkuddar
Av hygieniska skäl ska öronkuddarna då och då bytas ut. Nya öronkuddar kan beställas från en EPOS-återförsäljare.

1 2

 X Dra loss den gamla öronkudden från hörkapseln.  X Sätt på den nya öronkudden på hörkapseln och tryck 
fast kudden ordentligt.
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Byta batteri i headsetet

VARNING
Produkten kan skadas vid felaktig hantering!

Kablar kan böjas eller slitas av om batterifacket öppnas för häftigt.

 X Öppna batterifacket försiktigt och lossa batteriets kontakt.

Nya batterier kan beställas från en EPOS-återförsäljare. Använd endast batterier som rekommenderas av EPOS.

Byt batteriet i headsetet MB Pro 1

1 2

 X Öppna batterifacket.  X Ta ut batteriet.

 X Lossa försiktigt kontakten från batteriet.

3 4

click

 X Sätt i det nya batteriets kontakt i uttaget. Se till att 
kontakten riktas korrekt.

 X Stäng batterifacket.
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Byte av batteriet i headsetet MB Pro 2

1 2

 X Dra av öronkudden på batterifackssidan.  X Öppna batterifacket.

3 4

 X Ta ut batteriet och lossa försiktigt kontakten från 
batteriet.

 X Sätt i det nya batteriets kontakt i uttaget. Se till att 
kontakten riktas korrekt.

5

click

6

 X Stäng batterifacket.  X Sätt på öronkudden på hörkapseln och tryck fast 
kudden ordentligt.

Förvaring av headsetet
Om du inte ska använda headsetet under en längre tid:

 X Lada batteriet i 1 timme var 3:e månad.

 X Förvara headsetet på en ren och torr plats.
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Uppdatering av produktens programvara
Programvaran i headsetet och Bluetooth-adaptern kan uppdateras gratis med programmet ”EPOS Connect”. 

 X Hämta ”EPOS Connect” på www.eposaudio.com/connec.

 X Installera programmet på datorn. Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna installera, kontakta vid behov 
IT-avdelningen.

 X Anslut bara en produkt i taget till datorn för att uppdatera programvaran. Uppdatera produkterna en i taget.

Uppdatering av headsetets programvara

1 2

 X Dra av öronkudden från hörkapseln på mikrofonsidan.  X Anslut headsetet med en USB-kabel till  
mikro-USB-anslutningen på din dator.

3
xEPOS Connect

 X Starta ”EPOS Connect”.
”EPOS Connect” jämför versionen som är installerad 
på headsetet med den aktuella versionen på EPOS 
server. Uppdatera headsetet om det behövs enligt 
anvisningarna i programmet.

Uppdatering av Bluetooth-adapterns programvara

1
USB-A

2
xEPOS Connect

 X Anslut adaptern till USB-anslutningen på din dator.  X Starta ”EPOS Connect”.
”EPOS Connect” jämför versionen som är installerad 
på Bluetooth-adaptern med den aktuella versionen på 
EPOS server. Uppdatera Bluetooth-adaptern om det 
behövs enligt anvisningarna i programmet.
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Åtgärder vid fel

Problem Möjlig orsak Åtgärd Sidan

Det går inte att sätta på 
headsetet

Batteriet är tomt  X Ladda batteriet. 8

Ingen ljudsignal Headsetet är inte anslutet till 
mobiltelefonen

 X Kontrollera att en anslutning finns. 
Anslut headsetet till igen om det 
behövs.

9

Volymen är för lågt inställd  X Höj volymen. 15

Headsetet är avstängt  X Sätt på headsetet. 12

Det går inte att ansluta 
headsetet

Anslutningen fungerar inte  X Kontrollera att mobiltelefonen 
kan användas med HFP- eller 
HSP-protokoll.

–

Mobiltelefonen är avstängd  X Slå på mobiltelefonen. –

Bluetooth är avstängt på 
mobiltelefonen

 X Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen. –

Inga röst meddelanden  
hörs, bara 
bekräftelse signaler

Röstmeddelanden har stängts av  X Aktivera röstmeddelanden. 15

Headsetet reagerar inte på 
knapptryckningar

Headsetet har en funktionsstörning  X Återställ headsetet till 
standardinställningarna.

25

Kontakta återförsäljaren om du får problem med produkten som inte finns med i tabellen eller inte kan åtgärdas med de 
föreslagna åtgärderna. 

Återförsäljare nära dig hittar du på www.eposaudio.com.

Återställ standardinställningarna (reset)

1

6s
5s

3x
2

 X Stäng av headsetet (se sidan 12).

 X Tryck in multifunktionsknappen till lampan blinkar blå 
och röd. 

 X Tryck samtidigt in multifunktionsknappen och knappen 
Audio på headsetet i 5 sekunder.
Lampan blinkar lila 3 gånger och sedan växelvis blå och 
röd. Headsetet försöker ansluta till en Bluetooth-enhet 
(se sidan 9).
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Tekniska data
IMPACT MB Pro 1 | MB Pro 2

Mått (B x H x D) 170 x 175 x 55 mm

Vikt MB Pro 1: 64 g 
MB Pro 2: 83 g

Standbytid Upp till 19 dagar

Samtalstid Upp till 15 timmar

Batteriladdningstid 2 h 30 min

Batteri (inbyggt) Litium-polymer; 3,7 V; 205 mA

Högtalartyp Dynamisk, neodymmagnet

Frekvensområde högtalare 150 – 6.800 Hz (Wideband) 
200 – 3.400 Hz (Narrowband) 
150 – 15.000 Hz (A2DP/mediaspelning)

Ljudtrycksnivå Max. 118 dB SPL (ERP)

Mikrofontyp Noise Cancelling Elektret-kondensatormikrofon

Frekvensområde mikrofon 150 – 6.800 Hz (Wideband) 
200 – 3.400 Hz (Narrowband)

Bluetooth-adapter BTD 800 USB

Mått (B x H x D) 22 x 16 x 6 mm 

Vikt 2 g

IMPACT MB Pro 1 | IMPACT MB Pro 2 | BTD 800 USB

Användningstemperatur +10 °C till +40 °C 

Relativ luftfuktighet (användning) 20-85 %, ingen kondens

Förvaringstemperatur –20 °C till +60 °C

Relativ luftfuktighet (förvaring) 10-95 %, ingen kondens

Bluetooth

Bluetooth Version 4.0/klass 1

Räckvidd Upp till 25 m (beroende på enhet)

Sändarfrekvens 2402 MHz till 2480 MHz

Profiler HSP (v1.2), HFP (v1.6), A2DP (v1.2)

Headsetets effektutgång 9 dBm/7,90 mW

BTD 800 USB effektutgång 8 dBm/6,30 mW

Headset, normal känslighet –89 dBm

BTD 800, normal känslighet –89 dBm

Varumärken
Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av 
dessa märken är licensierad av DSEA A/S. 

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com 

Publ. 10/21, A05
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DSEA A/S
Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com 

Publ. 10/21, A05
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