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1.

Productomschrijving

De IPN DECT headset is een volledig draadloze
headset oplossing, die de gebruiker de mogelijkheid
biedt om handenvrij te werken met echte draadloze
mobiliteit.
Belangrijkste eigenschappen:
•
DECT Draadloze headset oplossing
•
Geleverd met 2 draagstijlen: hoofdbeugel
en oorhaak
•
6.5 uur gesprekstijd zonder opladen
•
Externe poort voor een hoornlifter of
electronic hookswitch
•
Noise cancelling microfoon voor
achtergrondgeluid reductie
•
Hoogwaardige audiokwaliteit
•
Instelbaar ontvangstvolume op de headset
•
Ruggespraak functie
•
Online indicator
•
Bereik tot max. 400 meter
•
‘Buiten bereik’-indicatie
•
DECT/GAP compatibel
•
Extra acculade voor extra accu
•
PC/USB aansluiting *
•
Conferentiemogelijkheid tot 3 personen
* Aan te sluiten op Apple MAC of pc software
Windows 98, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista en Windows 7.
2.

Installatie

•

Sluit de bijgeleverde stroomadapter aan op het
basisstation (13) (basis).
De ‘STROOM AAN/UIT’-LED (3) op de basis gaat
branden. Als de basis in de telefoonstand staat,
gaat de ‘TEL’-LED (7) branden, anders brandt de
‘PC/USB’-LED (8).

•

•

•

Plaats de accu in de headset als deze nog niet
geplaatst is. De inkeping op de accu moet
gelijklopen met die op het accu compartiment,
anders zal de accu niet passen.
De headset LED (1) zal 2 seconden branden en
daarna weer uitgaan. Nu is de headset in
standby-modus.

OPMERKING: de eerste keer dat de headset gebruikt
wordt, raden wij aan om de headset minimaal 4 uur
op te laden voor gebruik.
2.1 Aansluiten op een telefoon met headset poort
•
•
•

Gebruik de bijgeleverde aansluitkabel.
Sluit de ‘TEL’-poort (15) op het basisstation aan
op de ‘HEADSET’-poort op uw telefoon.
Gebruik de bijgeleverde stroomadapter om het
basisstation (13) aan te sluiten op het lichtnet.
Het kan zijn dat de bedradingschakelaar (16),
aan de zijkant van de basis, verschoven dient te
worden om de juiste bekabeling voor uw
headset te vinden.

2.2 Aansluiten op een telefoon zonder
headset poort
•
•
•
•

Gebruik de bijgeleverde aansluitkabel.
Sluit de ‘TEL’-poort (15) op het basisstation aan
op de ‘HOORN’-poort op uw telefoon.
Sluit de hoornkabel aan op de ‘HOORN’-poort
(14) op het basisstation.
Gebruik de bijgeleverde stroomadapter om het
basisstation (13) aan te sluiten op het lichtnet.
Het kan zijn dat de bedradingschakelaar (16),
aan de zijkant van de basis, verschoven dient te
worden om de juiste bekabeling voor uw
headset te vinden.

2.3 Aansluiten van een compatible hoornlifter
(raadpleeg uw leverancier)
•
•

Monteer de hoornlifter op uw telefoon zoals
aangegeven in de gebruiksaanwijzing van de
hoornlifter.
Sluit de hoornlifter aan op de ‘AUX’-aansluiting
(12), die zich aan de achterzijde van het
basisstation bevindt.

Met een aangesloten hoornlifter kunt u een gesprek
op afstand aannemen door het indrukken van de
toets die zich op de headset bevindt.
2.4 Aansluiten op de computer via USB
•

•

Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan op de
USB aansluiting (11), die zich aan de
achterzijde van het basisstation bevindt, en op
een beschikbare USB-poort van uw computer.
De computer zal de headset automatisch
herkennen en de juiste software installeren.

2.5 Draagstijlen
De IPN DECT headset wordt standaard
geleverd met een hoofdbeugel en met een oorhaak.
•

•

Hoofdbeugel
Klik de hoofdbeugel op de headset. U kunt de
headset op uw linkeroor of op uw rechteroor
dragen. De beugel is verstelbaar zodat u de
voor meest comfortabele manier van dragen
kunt kiezen.
Oorhaak
Klik de oorhaak op de headset. U kunt de
oorhaak op uw linkeroor of op uw rechteroor
dragen. Verwijderen van de hoofdbeugel of
oorhaak is eenvoudig door uw duim op de
luidspreker te houden en de beugel of oorhaak
naar u toe te trekken.

3.

Ingebruikname

3.1 Uitgaande en inkomende gesprekken
3.1.1 Uitgaande gesprekken via de telefoon
•
•

•
•

Zorg ervoor dat de ‘TEL’-toets (7) op de
voorkant van het basisstation is geselecteerd.
Druk op de AAN/UIT-toets (2) op de headset.
De online indicator op het basisstation (5) gaat
branden. Indien er een hoornlifter of een
electronic hookswitch op het basisstation
aangesloten is, zal deze automatisch worden
geactiveerd. Anders dient u de headset poort
te activeren via uw telefoon.
Kies het telefoonnummer op het telefoontoestel.
Als u het gesprek heeft beëindigd, drukt u
op de AAN/UIT-toets (2) om de verbinding te
verbreken. De “ONLINE-INDICATOR” (5) gaat uit.

3.1.2 Binnenkomende gesprekken
•

•

•

Als er een gesprek binnenkomt en de
headset is aangesloten op een hoornlifter en
electronic hookswitch, gaan de ‘TEL’-LED (7) en
de headset AAN/UIT LED (1) knipperen, tevens
hoort u een beltoon via uw headset.
Haal de headset van het basisstation, of druk
op de AAN/UIT-toets (2), als u de headset
draagt, om het gesprek aan te nemen.
De “ONLINE-INDICATOR” (5) gaat nu branden.
Indien er een hoornlifter of electronic
hookswitch is aangesloten op het basisstation,
zal de lijn overgenomen worden. In het andere
geval dient u de headsetpoort te activeren via
uw telefoon.
Om het gesprek te beëindigen plaatst u de
headset terug op het basisstation of drukt u op
de AAN/UIT-toets (2).

3.1.3 Uitgaande gesprekken via de VoIP toepassing
•
•

•

Zorg ervoor dat de ‘USB’-toets (8) op de
voorkant van het basisstation is geselecteerd.
Neem de headset van het basisstation, of druk
op de AAN/UIT-toets (2), als u de headset al
draagt en de headset AAN/UIT LED (1) en
“ONLINE-INDICATOR” (5) zal gaan branden.
Als u het VoIP gesprek heeft beëindigd, drukt u
op de AAN/UIT-toets (2) om de verbinding te
verbreken. De AAN/UIT LED (1) en de
“ONLINE-INDICATOR” (5) gaan uit.

3.2 Belsignaal instellen
Als de headset een belsignaaltoon geeft om een
binnenkomend gesprek af te geven, kan het belvolume ingesteld worden door de volumeregelaar (17)
aan de achterkant van de headset te verstellen.
3.3 Ruggespraak (MUTE) functie gebruiken
De ruggespraak functie van de headset wordt
geactiveerd door op de ‘MUTE’-toets (18) te drukken
die zich aan de achterkant van de headset bevindt.
Als ruggespraak is ingeschakeld, klinkt er iedere
8 seconden een korte pieptoon in de headset. De
ruggespraak functie wordt gedeactiveerd als u de
‘MUTE’-toets (18) nogmaals indrukt.
3.4 Headset zendvolume instellen
Tijdens een gesprek kunt u het zendvolume van
de headset aanpassen door middel van de twee
toetsen (9 en 10) die zich aan de achterzijde van het
voorpaneel van het basisstation bevinden.

3.5 Headset ontvangstvolume instellen
Gebruik de volumeregelaar aan de achterkant van
de headset (17) om het ontvangstvolume van de
headset in te stellen. Pieptonen in de headset geven
het volumeniveau aan.
3.6 Buiten bereik en verbroken verbinding
U hoort een waarschuwingstoon in de headset
wanneer u zich buiten het ontvangstbereik van het
basisstation begeeft. De verbinding tussen headset
en basisstation wordt verbroken en het gesprek
wordt automatisch in de wachtstand gezet. Als u
zich weer binnen het ontvangstbereik begeeft,
wordt de verbinding tussen basisstation en headset
automatisch hersteld en kunt u het gesprek voortzetten.
OPMERKING: Wanneer u zich niet binnen 5 minuten
binnen het ontvangstbereik begeeft, wordt het
gesprek verbroken.
3.7 Accu vervangen
De accu van de headset kan tijdens uw gesprek vervangen worden zonder dat u het gesprek hoeft te
beëindigen. Wanneer u de accu uit de headset heeft
gehaald, zet het basisstation het gesprek maximaal
5 minuten in wachtstand.
Wanneer de nieuwe accu in de headset is geplaatst
zal de ‘IN GEBRUIK’ LED (1) automatisch gaan branden. De verbinding tussen het basisstation en de
headset wordt automatisch hersteld en u kunt het
gesprek voortzetten.
Steek de accu in het “ACCU OPLAAD STATION” (19)
op de bovenkant van het basisstation. De accu kan
eruit gehaald worden door de
“ACCU UITWERPTOETS” (20) opzij te schuiven.

3.8 Accu indicator
De vier LED-indicatoren (6) op de voorkant van het
basisstation geven de status aan van de accu in de
headset.
Indicatie

Accu niveau

Eén LED knippert

< 20%

Eén LED brandt

20%-40%

Twee LED’s branden

40%-60%

Drie LED’s branden

60%-80%

Vier LED’s branden

80%-100%

3.9 Telefonisch vergaderen
Uw IPN DECT headset geeft de mogelijkheid om
tijdelijk een tweede headset op het basisstation aan
te melden. Deze conferentiefunctie stelt u in staat
om tot 3 personen tegelijk een gesprek te voeren.
•
•
•

•

•

Gebruik de normale headset om verbinding te
maken voor het gesprek.
Wanneer u verbinding heeft, schuift u de
tweede headset in het basisstation.
Na ongeveer 1 seconde gaat de
‘HEADSET AAN/UIT LED indicator (1) van de
tweede headset branden en de ‘TEL’-LED (7)
op het basisstation gaat knipperen om aan te
geven dat de tweede headset zich aanmeldt.
Als de tweede headset is aangemeld op het
basisstation stopt het knipperen van de
‘TEL’-LED (7) en gaat de normale ‘HEADSET IN
GEBRUIK’ LED (5) knipperen.
Neem nu de tweede headset van het basisstation, zodat deze zich aanmeldt voor het
gesprek. De twee headsets staan nu in de
conferentiestand.

OPMERKING: De tweede headset zal alleen tijdens
het gesprek aangemeld blijven. Als de eerste
headset het gesprek heeft beëindigd, zal het basisstation weer in de normale stand terugkeren.
Met de IPN DECT headset kunt u tevens telefonisch
vergaderen tussen uw telefoon en PC/MAC met de
conferentiefunctie.
Om deze functie te activeren, drukt u de PC/USB
schakelaar (8) in en houdt u deze 4 seconden vast.
Zowel de ‘TEL’-LED (7) als de ‘PC/USB’-LED (8) gaat
branden. Zodra één van de schakelaars opnieuw
wordt ingedrukt, wordt de conferentiefunctie gedeactiveerd en zal de headset terugschakelen naar de
ingedrukte modus.
3.10 Overzicht van de audiosignalen
Actie

Audio Indicatie

Lege accu

2 snelle pieptonen
(60 sec. herhaal interval)

Bijna buiten bereik

2 pieptonen

Buiten bereik

2 wisselende pieptonen

Terug binnen bereik

4 snelle pieptonen

Ontvangst volume
harder/zachter

1 pieptoon

Mute aan

2 wisselende pieptonen
(8 sec. herhaal interval)

Mute uit

1 pieptoon

Belsignaal
Multi toon
(Electronic hookswitch) (2 sec. herhaal interval)

3.11 Aanmelden van een headset op het
basisstation
De draadloze headset kan op de volgende manier
worden aangemeld op het basisstation:
•

•
•

Druk de ‘TEL’ toets (7) in en houdt deze
5 seconden vast. De LED gaat knipperen om
aan te geven dat het basisstation in de registratie modus staat.
Druk de ‘MUTE’ toets (18) in en houdt deze
5 seconden vast. De headset ‘AAN/UIT’ LED (1)
knippert 2 keer en gaat vervolgens branden.
De registratieprocedure duurt ongeveer
30 seconden. Als de headset is geregistreerd,
gaan beide LED’s uit.

3.12 Gespreksopname
Met de W880 is het mogelijk om een telefoongesprek via de USB-poort met uw computer te verbinden. In combinatie met voice recording software
op uw PC, kan deze functie gebruikt worden om
gesprekken op te nemen. Op de meegeleverde
CD-Rom staat de Vidicode demo call recording
software welke gebruikt kan worden voor het opnemen van gesprekken.
Om de opnamefunctie te activeren, drukt u de
PC/USB schakelaar (8) in en houdt u deze
4 seconden vast. Zowel de ‘TEL’-LED (7) als de
‘PC/USB’-LED (8) gaat branden. De W880 is nu
gebruiksklaar voor gespreksopname. Zodra één van
de schakelaars opnieuw wordt ingedrukt, wordt de
opnamefunctie gedeactiveerd en zal de headset
terugschakelen naar de ingedrukte modus.

4.

Probleem oplossen

Probleem:
Ik heb de headset aangesloten op mijn telefoon
maar hij werkt niet.
Oplossing:
Controleer of de verwisselbare accu goed is
geplaatst. De streepjes op de headset en accu
moeten in elkaars verlengde liggen. Zorg
ervoor dat de accu goed is opgeladen.
Probleem:
De headset werkt maar ik kan mijn gesprekspartner
niet goed verstaan.
Oplossing:
Controleer of de bedradingschakelaar (16) een
positie heeft waardoor het probleem wordt
verholpen.
Probleem:
Wanneer de headset AAN/UIT toets wordt
ingedrukt, gaat de hoornlifter omhoog, maar ik kan
mijn gesprekspartner niet horen.
Oplossing:
Controleer of het basisstation goed op de headset is
aangesloten en de kabel naar de hoorn en telefoon
niet zijn verwisseld.
Veiligheidsinstructies en EU-verklaring
Lees de volgende veiligheids- en bedieningsinstructies door voordat u uw IPN-product gaat
gebruiken. Bewaar deze aanwijzingen voor eventuele naslag. Bij gebruik van dit product moeten de
volgende basisvoorzorgsmaatregelen altijd in acht
worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken, lichamelijk letsel en schade aan
eigendommen zoveel mogelijk te beperken.

Algemeen
Bedrijfs-, oplaad- en opslagtemperatuur is 0° C tot
40° C.
Waarschuwingen
•
Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik
binnenshuis.
•
KINDEREN. De plastic zakken waarin het
product en de bijbehorende onderdelen zijn
verpakt, zijn geen speelgoed voor kinderen. De
zakken zelf of de vele kleine onderdelen die ze
bevatten, kunnen tot verstikking leiden als ze
worden ingeslikt.
•
Laad de headset op volgens de bij de eenheid
geleverde aanwijzingen.
•
Steek de stekker in een makkelijk bereikbaar
stopcontact in de buurt van uw apparatuur.
•
Om het risico op een elektrische schok, explosie
of brand te voorkomen: gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.
•
Sluit het basisstation alleen aan op een hostaansluitpoort die specifiek is bedoeld voor gebruik met handsets of headsets. Aansluiting via
andere poorten zoals data- of lijnpoorten, kan
het product beschadigen en kan zelfs brandgevaar opleveren. Neem bij twijfel contact op met
uw leverancier of de leverancier van de hostapparatuur.
•
Bij stroomuitval schakelt het basisstation over
op handset-modus.
•
Zorg ervoor dat de netspanninguitgang zich
dichtbij het apparaat bevindt en goed toegankelijk is.
•
Respecteer alle waarschuwingsaanduidingen
en instructies om elektrische apparaten of apparaten die radiosignalen uitzenden in bepaalde zones uit te schakelen, zoals in ziekenhuizen, op plaatsen waar met springstoffen wordt
gewerkt, in zones met ontploffingsgevaar en in
vliegtuigen.

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

Om tijdelijke storingen in gebieden met een
hoge elektrostatische lading te voorkomen
dient u aanraking van de oplaadcontacten van
het basisstation te vermijden.
Demonteer het product of de voedingsadapter
nooit, omdat u anders blootstaat aan gevaarlijke spanningen en andere risico’s. Incorrecte
montage van dit product kan bij hernieuwd gebruik leiden tot elektrische schokken of brand.
Als de headset tijdens het opladen heet wordt,
haalt u de stekker van de wisselstroomadapter
uit de wandcontactdoos en neemt u contact op
met een erkend servicecentrum.
Houd alle producten, snoeren en kabels uit de
buurt van draaiende machines.
Steek geen scherpe voorwerpen in het product,
omdat dit de interne onderdelen kan beschadigen en u gewond kunt raken.
Als u een headset gebruikt die beide oren
bedekt, zult u andere geluiden minder goed
horen.
Vermijd contact met vloeistoffen. Plaats het
product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld
naast een badkuip, wastafel, aanrecht, in een
vochtige kelder of bij een zwembad.
Als het product oververhit raakt, een beschadigd snoer of een beschadigde stekker heeft,
als het is gevallen of beschadigd of als het in
contact is gekomen met een vloeistof, dient u
het product niet meer te gebruiken en dient u
contact op te nemen met uw leverancier.
Dit product mag nooit in de buurt van of op
een warmteapparaat worden geplaatst en mag
niet op plekken worden geplaatst die niet goed
worden geventileerd.
Als u na het gebruik van dit product last heeft
van huidirritatie, dient u het product niet meer
te gebruiken en dient u contact op te nemen
met uw leverancier.

•

Blootstelling aan harde geluiden kan uw
gehoor beschadigen. Hoewel er geen volumeinstelling is die geschikt is voor iedereen,
raden wij u aan uw headset te gebruiken met
een normaal geluidsniveau en langdurige
blootstelling aan harde geluiden te vermijden.

Hoe harder het geluid, hoe eerder uw gehoor
kan worden aangetast. U kunt verschillende geluidsniveaus ervaren als u uw headset gebruikt
met verschillende apparaten. Als u last krijgt
van gehoorklachten, moet u uw headset niet
meer gebruiken. Als u uw gehoor wilt beschermen, raden sommige experts aan om:
1. Het volume laag te zetten voordat u de
			 headset of de hoofdtelefoon opzet.
2. Het gebruik van een hoog volume op uw
			 headset of hoofdtelefoon te beperken.
3. Het volume niet te verhogen om harde
			 omgevingsgeluiden te onderdrukken.
4. Het volume te verlagen als u mensen in uw
		
omgeving niet meer kunt horen praten.
Om het risico op een elektrische schok, explosie,
brand of het vrijkomen van corrosieve of giftige
stoffen te voorkomen, dient u de volgende waarschuwingen aangaande opladen en batterijen in
acht te nemen:
Informatie over het opladen
•
•
•

Laad het product alleen op met de door
IPN Headsets geleverde oplader. Gebruik de
oplader niet voor andere doeleinden.
Laad de headset op volgens de bijgeleverde
aanwijzingen.
Steek de stekker van de AC-adapter of oplader
in een makkelijk bereikbaar stopcontact in de
buurt van de apparatuur.

•
•

Laad de batterij nooit op in een omgeving waar
de temperatuur beneden de 0° C of boven de
40° C kan komen.
Vermijd het opladen van de batterij tijdens uw
afwezigheid.

Veiligheidsinformatie over de batterij van de
headset
•

•
•

•
•

De batterij in de headset kan eenvoudig worden
vervangen. Neem de volgende aanwijzingen in
acht om de kans op brand of lichamelijk letsel
zo klein mogelijk te houden.
Probeer nooit de headset of de batterij te openen.
Werp de headset of de batterij niet in het vuur.
De batterij kan ontploffen. Raadpleeg de lokale
wetgeving voor aanwijzingen betreffende het
wegwerpen.
Open of beschadig de batterij niet. Corrosieve
deeltjes kunnen letsel veroorzaken aan ogen of
huid en kunnen bij inslikken giftig zijn.
Laad de headsetbatterij op volgens de bijgeleverde aanwijzingen.

RECYCLING: de batterij in de headset moet op de
juiste wijze worden gerecycled of weggegooid.
Neem voor inlichtingen contact op met uw lokale
recyclingcentrum.
Informatie over bediening en veiligheid
Reinig het product indien nodig door deze met een
droge of licht vochtige doek af te vegen. Bevochtig
de doek indien nodig met zeepwater. De headsetbasis, stroomadapter en kabels mogen naar behoefte
zonder vocht worden afgestoft. Voorkom dat er
vochtigheid of andere vloeistoffen in aansluitbussen of andere openingen komt. Dompel het product
niet onder in water. Informeer bij uw leverancier
voor speciale reinigingstissues voor uw headset.

Probeer het product nooit zelf uit elkaar te halen.
Geen enkel intern onderdeel kan door gebruikers
worden vervangen of gerepareerd.
Alleen geautoriseerde resellers of servicecentra
mogen het product openen. Als onderdelen van het
product om een of andere reden, bijvoorbeeld door
slijtage of breuk, moeten worden vervangen, neemt
u contact op met de reseller.
Voorkom dat het product aan regen of andere vloeistoffen wordt blootgesteld.
Doe het product van de hand in overeenstemming
met lokale standaards en voorschriften.
Instellingen van de audiomodus – IPN Headsets
De drie audiomodi voor individuele instelling van
geluidsverbetering en bescherming
(A, B en C) omvatten de volgende standaards en
aanbevelingen:
A, B en C

De EU-richtlijn 2003/10/EC over de minimale
vereisten voor gezondheid en veiligheid met betrekking tot het blootstellen van werknemers aan
risico’s door fysieke middelen (lawaai). “Maximaal
toelaatbare gemiddelde uitgangsgeluidssterkte
van 85dB(A).”

A, B en C

De NIOSH-publicatie nr. 98-126 “Blootstelling
aan lawaai op de werkplek. “In overeenstemming
met NIOSH” “Maximale tijdgewogen gemiddelde
(TWA) uitgangsgeluidssterkte van 85 dB”.

A, B en C

De ontwerprichtlijn van DR ACIF G616:2003
“Akoestische veiligheid voor telefoonapparatuur”.

C
(EU en
APAC)

De “TT4” Telstra-publicatie – Technisch naslagwerk TP TT404B51. “Headset en begrenzende
versterker. Geluidsbescherming.“

Beschrijving voor veiligheid in headsets
Voor uw veiligheid en comfort heeft IPN Headsets
diverse beschermende maatregelen geïmplementeerd in deze headset, zoals hierboven wordt
beschreven. Deze beveiligingen zijn zorgvuldig
ontworpen om veilige volumeniveaus te handhaven en om te waarborgen dat de headset werkt in
overeenstemming met veiligheidsrichtlijnen van de
overheid.
EU-Verklaring
Dit product is voorzien van het CE-keurmerk, in
overeenstemming met de bepalingen van de
richtlijn voor zend- en telecommunicatieapparatuur
(99/5/EC). Hierbij verklaart IPN Headsets dat dit product aan de essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen van de richtlijn 1999/5/EC voldoet.
Veiligheid:
EMC:			
			
			
			
			
			
RF:			
RF Veiligheid:
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Mag alleen gebruikt worden in combinatie met de
meegeleverde stroomadapter met een GS-keurmerk.
Binnen de EU is dit product bedoeld voor gebruik in
Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk,
Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg,
Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Verenigd
Koninkrijk, Cyprus, Tsjechische Republiek, Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen,
Slowakije en Slovenië en binnen de EVA in
IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

www.ipn-headsets.com

