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Headsettet ADAPT 6602

Headsettet ADAPT 660
Opnå størst mulig koncentration og produktivitet overalt med det ultimative headset udstyret med EPOS AI™, der 
sikrer krystalklare opkald, adaptiv aktiv støjreduktion og overlegen stereolyd. Få en unik, UC-optimeret løsning, hvor 
mikrofonernes præstationer er optimeret ved hjælp af maskinlæring.  

Adaptiv aktiv støjreduktion hjælper dig med at bevare koncentrationen ved at justere støjreduktionen baseret på faktiske 
observationer af dine omgivelser – funktionen kan endda reducere vindstøj, når du er udendørs.

Kom hurtigt i gang med at samarbejde med andre ved hjælp af den særlige knap, der starter Microsoft Teams på din pc 
via den medfølgende USB-modtager. Bevar overblikket med stemmeassistenten Alexa, og opret forbindelse til mobil og 
pc på samme tid. 

Uanset om du vil skabe ny energi i et åbent kontormiljø, arbejde på farten eller nyde en afslappende stund med 
uovertruffen stereolyd, mens du pendler, kan ADAPT 600 gøre dig mere effektiv og forbedre din velvære. Headsettet er 
et uundværligt lydværktøj til vore dages mobile arbejdsstyrke.

Primære fordele og nøglefunktioner

Suverænt tydelige samtaler takket være EPOS 
AI™  
Algoritmer udviklet ved hjælp af maskinlæring 
og tre avancerede mikrofoner optimerer regis-
treringen af stemmer og skaber en naturlig 
lytteoplevelse.

Optimal koncentrationsevne når og hvor som 
helst  
Det adaptive støjreduktionssystem overvåger 
dine omgivelser med fire mikrofoner, så det kan 
tilpasse støjreduktionen i åbne kontorlandskaber 
og reducere vindstøj udendørs.

Bevar overblikket med Alexa   
Aktivér Alexa med et langt tryk med fingeren, 
og hold dig på forkant med dagens opgaver. 
Slip for at gå glip af møder, og få styr på din 
kalender, både for arbejds- og fritiden.

Nyd krystalklare opkald med en UC-certificeret 
løsning  
Certificeret til Microsoft Teams og optimeret til UC.

Oplev uovertruffen lydkvalitet, der styrker din 
koncentration 
Anerkendt stereolyd og en personligt tilpasset 
lydprofil gør det muligt at nyde musik i høj kvalitet 
og hjælper dig med at koncentrere dig om 
arbejdet.

§§ Sikkerhedsanvisninger findes i sikkerhedsvejledningen. 

i Du kan se en liste over tilbehør på produktsiden på www.eposaudio.com.

Varemærker
Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af DSEA A/S sker under licens. 

Qualcomm aptX er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, er registreret 
i USA og andre lande og bruges med tilladelse. aptX er et varemærke tilhørende Qualcomm Technologies International, Ltd., er registreret i USA og andre lande og 
bruges med tilladelse.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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Pakkens indhold

Bluetooth-headsettet 
ADAPT 660

Etui

Bluetooth-USB-modtager: 
BTD 800 USB eller BTD 800 USB-C

USB-kabel  
med USB-A- og mikro-USB-stik

Lydkabel  
med 2,5-mm og 3,5-mm jackstik

Lynvejledning på æsken

Sikkerhedsvejledning 
Ark med oplysning om overholdte standarder
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Oversigt over produktet

Oversigt over headsettet

Hovedbøjle

Kontakt til aktiv støjreduktion

Mikrofon

Indikatorlamper

Teams-/parringsknap

Lydstik
USB-stik

Støjreduktions-
mikrofoner Touchpad

Bluetooth-kontakt

Oversigt over headsettets indikatorlamper

• Headset tilsluttet

• Headset slukket

3x
• Headset tænder

• Bluetooth-enhed fundet

• Indkommende opkald

3x
• Headset slukker

• Headset frakoblet fra mobil enhed/USB-modtager

• Indkommende opkald (genopladeligt batteri næsten tomt)

Headset i parringstilstand:  
søger efter mobil enhed/USB-modtager

Genopladeligt batteri næsten tomt

Mellem 2 og 20 % strøm på batteriet

Mellem 21 og 40 % strøm på batteriet

Mellem 41 og 60 % strøm på batteriet

Mellem 61 og 80 % strøm på batteriet

Mellem 81 og 100 % strøm på batteriet

*Når headsettet er tilsluttet, slukker indikatorlampen.
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Oversigt over headsettets betjeningsfunktioner

Ørekopper Side

Tænder headsettet

12

Slukker headsettet

Touchpad Tryk Funktion Side

Accepterer et opkald 16

2 opkald: Besvarer indgående opkald og afslutter 
igangværende opkald

19

Starter medieafspilning/sætter afspilning på pause 21

2x

Tænder/slukker TalkThrough (med aktiv støjreduktion 
slået til)

15

Sætter et igangværende opkald i venteposition/afslutter 
venteposition

16

2 opkald: Besvarer indgående opkald og sætter 
igangværende opkald i venteposition

19

2 opkald: Skifter mellem de to opkald 19

1s

Afviser et opkald 17

Afslutter et opkald 16

2 opkald: Afslutter igangværende opkald og skifter til 
opkald i venteposition

19

2s
Aktiverer stemmeassistent

18
Aktiverer Alexa

4s Tjekker batteriniveauet 23

Stryg Funktion Side

Afbryder mikrofonen 14

• Hopper til foregående nummer

• Stryg og hold fingeren på touchpad'en: Kører baglæns 
i nuværende nummer*

21

Slår mikrofonen til 14

Stryg og hold fingeren på touchpad'en: Genopkald til 
seneste nummer

17

• Springer til næste nummer

• Stryg og hold fingeren på touchpad'en: Kører hurtigt 
fremad i nuværende nummer*

21

Skruer op for lydstyrken

13

Skruer ned for lydstyrken

*Disse funktioner understøttes ikke af alle tilsluttede Bluetooth-enheder.
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Bluetooth-kontakt Tryk Funktion Side

Slår Bluetooth til

12

Slår Bluetooth fra

Teams-/parringsknap Tryk Funktion Side

Starter et opkald 16

Starter Microsoft Teams 20

Annullerer parring (i parringstilstand) 8

2x Starter appen EPOS Connect* 11

1s Aktiverer Cortana 18

4s
Parrer headsettet med en Bluetooth-enhed 8

Sletter liste over parrede enheder (i parringstilstand) 30

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

Kontakt til aktiv støjreduktion Tryk Funktion Side

Aktiverer maksimal støjreduktion

14Aktiverer adaptiv støjreduktion, 
kan tilpasses via appen EPOS Connect

Slår aktiv støjreduktion fra
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Oversigt over USB-modtager

BTD 800 USB BTD 800 USB-C

USB-A-stik

Indikatorlampe for forbindelse

Knap til oprettelse af 
forbindelse

USB-C-stik

Indikatorlampe for forbindelse

Knap til oprettelse af 
forbindelse

Oversigt over USB-modtagerens indikatorlampe

3x

3x

USB-modtager i parringstilstand: 
søger efter headset

3x

3x Parring gennemført

3x

3x

Parring mislykkedes3x

3x

USB-modtager forsøger at oprette forbindelse til en 
Bluetooth-enhed

3x

3x

USB-modtager og Bluetooth-enhed forbundet3x

3x

Indkommende opkald
3x

3x

• Udgående/igangværende opkald

• Afspilning af medier

3x

3x

Tilsluttet til Teams

3x

3x

• Teams-notifikation

• Opretter forbindelse til Teams eller starter Cortana

3x

3x

Mikrofonen i den tilsluttede Bluetooth-enhed er afbrudt

Oversigt over knap på USB-modtager

Knap til oprettelse af forbindelse Tryk Funktion Side

3s Parrer USB-modtager med headsettet 8

Genopretter forbindelse til headsettet 25

2x Afbryder forbindelsen til headsettet 25

Oversigt over ikoner

Tryk på knappen i Bemærkninger: Godt at vide

2x Tryk to gange på knappen Indikatorlampe lyser/blinker

3s Hold knappen nedtrykket Der høres en stemmeprompt



ADAPT 660 Bluetooth®-headset

Kom godt i gang8

Kom godt 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 Bluetooth må kun anvendes på steder, 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).

For at kunne sende data via Bluetooth skal du først parre 
headsettet med en trådløs enhed. Den medfølgende 
USB-modtager er allerede parret med headsettet.

Headsettet kan gemme op til otte parrede enheder. 
Hvis du parrer headsettet med en niende enhed, vil den 
enhed, der har været tilsluttet for længst tid siden, blive 
overskrevet. Hvis du ønsker at genoprette forbindelse til 
denne enhed, skal du parre den igen.

Headsettet kan have forbindelse til to parrede enheder 
samtidig. Du kan kun tilslutte en tredje enhed ved at 
afbryde forbindelsen til en af de allerede tilsluttede 
enheder.

Tilslutning af headsettet via USB-modtager

USB-A

USB-C

Headsettet tilsluttes trådløst til en computer ved 
hjælp af en af USB-modtagerne BTD 800 USB eller 
BTD 800 USB-C. 

USB-modtageren og headsettet, som leveres sammen i 
æsken, er allerede parret. 

 X Tænd headsettet (se side 12).

 X Sæt USB-modtageren i et USB-stik i computeren.

USB-modtagerens indikatorlampe blinker blåt, mens den 
søger, og lyser svagt blåt, når der er oprettet forbindelse til 
headsettet.

Hvis Microsoft Teams er aktiveret: USB-modtageren 
opretter forbindelse til Teams og lyser lilla i stedet for blåt. 

USB-modtageren angiver Teams-notifikationer 
(se side 20).

i
Headsettet kan parres manuelt med USB-modtageren ved at aktivere parringstilstand i dem begge:

 X Hold headsettets Teams/parringsknappen og USB-modtagerens knap nedtrykket, indtil indikatorlamperne 
blinker skiftevis blåt og rødt. Når USB-modtageren og headsettet er forbundet til hinanden, lyser 
USB-modtagerens indikatorlampe svagt blåt.
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Parring af headsettet med en mobil enhed via Bluetooth

1

3x

2

 X Drej ørekopperne for at tænde headsettet.  X Skub kontakten hen på I for at aktivere Bluetooth.

4s

3 4

 X Hold Teams/parringsknappen nedtrykket, indtil 
indikatorlamperne skiftevis lyser hvidt.
Headsettet er nu i parringstilstand.

 X Aktivér Bluetooth på den mobile enhed, og begynd at 
søge efter Bluetooth-enheder – yderligere oplysninger 
findes i den mobile enheds brugsanvisning.

...

...
EPOS ADAPT 660
...

5
< 20 cm

6

3x

 X Vælg "EPOS ADAPT 660" for at oprette 
Bluetooth-forbindelse til headsettet.

En af indikatorlamperne blinker hvidt 3 gange, når 
headsettet finder en enhed, det kan oprette forbindelse til. 
Indikatorlamperne slukker.

i Sådan annulleres parring:

 X Tryk på Teams-/parringsknappen.
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Brug af lydkablet
Brug lydkablet til afspilning af medier, når der ikke er særlig meget strøm på batteriet, og på steder, hvor brugen af 
Bluetooth ikke er tilladt. Bluetooth slukker straks, når lydkablet tilsluttes til headsettet. 

 X Sæt det lille jackstik i headsettets lydstikåbning.
Bluetooth deaktiveres.

 X Sæt 3,5-mm-jackstikket i den mobile enheds lydudgang.

Frakobling af lydkablet:

 X Træk stikket ud af headsettet og den mobile enhed. 
Headsettet forsøger automatisk at oprette forbindelse til 
tilgængelige parrede Bluetooth-enheder. 

i Du kan anvende den aktive støjreduktion som sædvanlig (se side 14).

Brug af USB-kablet
USB-kablet anvendes til opkald via softphone og medieafspilning via USB samt til opladning. 

EPOS ADAPT 660

 X Tilslut det medfølgende USB-kabel til USB-stikket i headsettet og et USB-stik i din computer.
Batteriet oplades – se side 22.

 X Klik på lydikonet på computeren, og vælg EPOS ADAPT 660.



ADAPT 660 Bluetooth®-headset

Kom godt i gang11

Installation af appen EPOS Connect

EPOS 
Connect 

Den gratis app EPOS Connect gør det muligt at 
konfigurere og opdatere headsettet og giver adgang til 
yderligere indstillinger. 

 X Åbn App Store eller Google Play på din mobile enhed.

 X Søg efter "EPOS Connect".
 X Download og installer appen.

Installation af EPOS Connect-softwaren

www.eposaudio.com/connect

EPOS Connect
xEPOS Connect

Den gratis EPOS Connect-software gør det muligt at 
konfigurere og opdatere headsettet og giver adgang til 
yderligere indstillinger.

 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 via computeren: 

 X Installer en softphone (VoIP-software), eller bed din 
administrator om hjælp.

Ændring af headsettets lydindstillinger – Microsoft® Windows

xAudio settings

ADAPT

ADAPT

Windows ændrer normalt lydindstillingerne automatisk, når 
man tilslutter et nyt headset. 

Hvis headsettet er tilsluttet, men der ikke er nogen lyd:

 X Højreklik på lydikonet.

 X Vælg ADAPT 660 som højttaler under output.

 X Vælg ADAPT 660 som mikrofon under input.
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Sådan bruges headsettet

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 tid ad gangen.

Sådan tændes og tilsluttes headsettet

3x

3x

 X Drej ørekopperne for at tænde headsettet.
En af indikatorlamperne blinker hvidt 3 gange. 
Headsettet forsøger automatisk at oprette forbindelse til 
tilgængelige parrede Bluetooth-enheder. 

En af indikatorlamperne blinker hvidt 3 gange, når 
headsettet finder en enhed, det kan oprette forbindelse til. 
Indikatorlamperne slukker.

Aktivering/deaktivering af Bluetooth
 X Slå Bluetooth til, hvis du ønsker at bruge headsettet trådløst. 

Slår Bluetooth til

Slår Bluetooth fra

Sådan slukkes headsettet

3x

 X Drej ørekopperne for at slukke headsettet.
En af indikatorlamperne blinker rødt 3 gange. Alle 
lydstyrkeindstillinger gemmes automatisk, når headsettet 
slukkes.

 X Oplad headsettet (se side 22).

ELLER
 X Læg headsettet til opbevaring (se side 25).
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Sådan justeres og bæres headsettet
Du opnår den bedste lydkvalitet og optimal bærekomfort ved at tilpasse headsettet.

RL

 X Tag headsettet på, så hovedbøjlen hviler oven på 
hovedet, og den ørekop, der er markeret med et R, 
sidder på dit højre øre.

 X Justér headsettet, så
 • ørepuderne dækker dine ører på en komfortabel 

måde
 • du føler et jævnt, blidt pres omkring ørerne
 • hovedbøjlen sidder tæt til dit hoved.

Justering af lydstyrken

1
2
3

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

1. Opkaldslydstyrke: indstilles under et igangværende 
opkald

2. Medielydstyrke: indstilles under afspilning af medier
3. Lydstyrke for ringetoner, toner og stemmeprompter:  

indstilles i passiv tilstand, når der hverken er et opkald i 
gang eller afspilles medier.

 X Stryg op eller ned for at skrue op eller ned for 
lydstyrken. Afhængigt af, hvor langt du stryger, kan du 
justere lydstyrken i mindre trin (kort stryg) eller større 
trin (langt stryg). 

Headsettet afgiver et dobbeltbip, når den mindste eller 
højeste lydstyrke nås, og højere eller lavere bip for toner 
og stemmeprompter.

For at beskytte din hørelse, når du tænder headsettet 
igen, ændres meget høje lydstyrkeindstillinger 
automatisk til et moderat lydstyrkeniveau, når du slukker 
headsettet.

Du kan også ændre lydstyrken på den forbundne 
enhed.

Justering af headsettets mikrofonlydstyrke ved brug af softphones

Softphone x

 X Foretag et opkald på den forbundne enhed til en 
person, som kan hjælpe dig med at indstille en 
passende lydstyrke for mikrofonen.

 X Mikrofonlydstyrken indstilles i softphone-programmet 
og/eller i computerens lydindstillinger.
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Afbrydelse af mikrofonen
 X Stryg 

 • baglæns for at afbryde mikrofonen eller  
 • fremad for at slå mikrofonen til. 

Du hører en tone.

Brug af aktiv støjreduktion
Dette headset giver mulighed for dæmpning af baggrundsstøj ved hjælp af aktiv støjreduktionsteknologi. Særlige 
mikrofoner optimerer tale og reducerer baggrundsstøj.

Når adaptiv aktiv støjreduktion aktiveres, tilpasser den aktive støjreduktion sig efter baggrundsstøjens intensitet. 
Funktionen vil foretage kraftig støjreduktion, hvis baggrundsstøjen er høj, og svag støjreduktion, hvis baggrundsstøjen er 
lav. Du kan kontrollere graden af støjreduktion via appen EPOS Connect hvis adaptiv aktiv støjreduktion er slået til.

Hvis du befinder dig i støjende omgivelser, men gerne vil skabe dit eget støjfri rum, kan du bruge headsettet uden at 
tilslutte det til andre enheder, men med den aktive støjreduktion slået til. Du kan aktivere den aktive støjreduktion, hvis der 
er strøm nok på batteriet, og headsettet er tændt. 

Værd at vide om aktiv støjreduktion
 • Konstant, ensartet støj som lyden af en motor eller en ventilator undertrykkes.

 • Tale og højfrekvent støj begrænses.

 • Hvis der opstår en svag lyd i et meget stille miljø: Deaktiver aktiv støjreduktion.

 • Hvis der opstår usædvanlige fløjtelyde eller hylen: Tag headsettet af, og tag det på igen. Kontrollér, at ørekopperne 
sidder korrekt.
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Aktiverer maksimal støjreduktion

Aktiverer adaptiv støjreduktion, 
kan indstilles via appen EPOS Connect

Slår aktiv støjreduktion fra

Sådan indstilles den adaptive aktive støjreduktion

Noise Cancellation
Adaptive

Adaptive

EPOS
 Connect 

Ved hjælp af appen EPOS Connect kan du vælge mellem 
forskellige tilstande for den aktive støjreduktion, der 
tilbyder optimale indstillinger afhængigt af anvendelse/
situation. 

Lavfrekvent støj kan eksempelvis undertrykkes, vindstøj 
kan minimeres, eller en fornemmelse af tryk på ørerne kan 
forhindres. 

 X Åbn appen EPOS Connect.

 X Åbn Noise Cancellation ("støjreduktion").

 X Indstil den ønskede intensitet af støjreduktionen.

Sådan slås TalkThrough til/fra
TalkThrough gør det muligt at kommunikere med dine kolleger uden at skulle tage headsettet af, selv om aktiv 
støjreduktion er slået til. Afspilning af medier vil blive sat på pause, eller medielyden vil blive slået fra. 

2x Aktiverer/deaktiverer TalkThrough
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Sådan foretages opkald via headsettet 
Følgende funktioner afhænger af den tilsluttede enhed. 

Sådan foretages et opkald

Softphone x

 X Start opkaldet på den tilsluttede enhed.

ELLER
 X Tryk på Teams-/parringsknappen for at starte et opkald 
via softphone. 

Hvis opkaldet ikke automatisk overføres til headsettet:

 X Søg efter denne funktion i den tilsluttede enheds 
brugsanvisning.

Sådan accepteres/afvises/afsluttes et opkald
Når du modtager et opkald, vil du høre en ringetone, og indikatorlampen blinker blåt.

3x
Softphone x

Sådan accepteres opkald/sættes opkald i venteposition

Accepterer et opkald

2x Sætter et igangværende opkald i 
venteposition

Hvis Smart Pause er aktiveret (se side 23): 

 X Løft headsettet op fra bordet, og tag det på. 
Sensoren registrerer bevægelsen, og det indkommende opkald accepteres.

 X Læg headsettet ned.
Opkaldet sættes i venteposition.

 X Tag headsettet på igen for at fortsætte opkaldet.
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Sådan afvises/afsluttes et opkald

1s Afviser et opkald

1s Afslutter et opkald

Genopkald 

Stryg og hold fingeren på 
touchpad'en: Genopkald til seneste 
nummer
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Brug af stemmeassistent/Alexa/stemmestyring
Den senest tilsluttede Bluetooth-enhed vil blive brugt til stemmeassistent eller stemmestyring.  
Vedr. Microsoft Cortana: se side 20. 

Før du kan bruge Amazon Alexa som stemmeassistent, skal du tilføje headsettet til Amazon Alexa-appen – se herunder.

2s Aktiverer stemmeassistent/Alexa/
stemmestyring

Annullerer stemmeassistent/Alexa/
stemmestyring

Sådan forbindes headsettet til Amazon Alexa

Amazon Alexa

Amazon 
Alexa

EPOS
 Connect 

 X Start appen EPOS Connect på den mobile enhed.

 X Åbn indstillingerne, og aktivér Amazon Alexa for 
ADAPT 660-headsettet.

 X Start Amazon Alexa-appen, og vælg Add Device ("tilføj 
enhed").

 X VælgADAPT 660 på listen over fundne enheder for at 
forbinde headsettet til Alexa.

i Der vises notifikationer på skærmen, som 
hjælper dig gennem opsætningen.
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Håndtering af flere opkald

Softphone x

3x

Op til to Bluetooth-enheder kan være tilsluttet headsettet 
på samme tid.

Der kan håndteres to opkald samtidigt.

Hvis du modtager et nyt opkald, mens du allerede er i gang 
med et opkald, høres der en banke på-tone.

Sådan accepteres/afvises det andet opkald

Softphone x

Igangværende 
opkald Andet indkommende opkald

Accepterer det indkommende opkald og 
afslutter det igangværende opkald

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

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

Skift mellem opkald/afslut det igangværende opkald

Softphone x

Igangværende 
opkald Andet opkald i venteposition

2x Skifter mellem det igangværende opkald og opkaldet i 
venteposition

1s Afslutter det igangværende opkald og aktiverer 
opkaldet i venteposition
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Brug af headset og USB-modtager med Microsoft® Teams/
Cortana

Sådan bruges Microsoft Teams og Cortana sammen med 
headsettet:

 X Sæt USB-modtageren i et USB-stik i computeren – se 
side 8.
Hvis Microsoft Teams allerede kører, skifter 
indikatorlampen automatisk farve fra blå til lilla.

Sådan startes Microsoft® Teams og tjekkes notifikationer
 X Åbn Microsoft Teams på computeren.
USB-modtageren opretter forbindelse til Microsoft 
Teams, og indikatorlampen skifter farve fra blå til lilla. 

Indikatorlampen blinker lilla for at angive:

• notifikation om at slutte sig til et møde

• notifikation om telefonsvarerbesked

• notifikation om ubesvaret opkald.

Sådan tjekkes disse notifikationer på skærmen:

 X Tryk på afbryderknappen. 

Aktivering og brug af Microsoft® Cortana

1s

Du kan aktivere og bruge Cortana – Microsofts personlige 
digitale assistent, der benytter stemmestyringsteknologi – 
sammen med headsettet.

 X Tryk på Teams-/parringsknappen.
USB-modtagerens indikatorlampe blinker lilla, mens 
Cortana aktiveres.

3x

3x

Når Cortana er klar til brug, lyser indikatorlampen lilla. 

3x

3x
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Sådan lytter du til medielyd via headsettet
Du kan lytte til medielyd fra en tilsluttet enhed. Følgende funktioner afhænger af den tilsluttede enhed. 

 X Afspil mediet på den tilsluttede Bluetooth-enhed.
Indikatorlampen på USB-modtageren lyser blåt.

x

Afspiller lyd

Sætter lydafspilning på pause

Afspiller næste nummer på spillelisten

Stryg og hold fingeren på touchpad'en: Kører 
hurtigt fremad i nuværende nummer

Afspiller foregående nummer på spillelisten

Stryg og hold fingeren på touchpad'en: Kører 
baglæns i nuværende nummer

i Hvis du modtager og accepterer et opkald, sættes medieafspilningen på pause. Den starter igen, når opkaldet 
afsluttes, hvis dette understøttes af den tilsluttede enhed.

Hvis Smart Pause er aktiveret (se side 23): 

 X Læg headsettet ned for at sætte medieafspilningen på pause.

 X Tag headsettet på for at fortsætte medieafspilningen.
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Yderligere funktioner

Opladning af headsettets batteri

 X Tilslut det medfølgende USB-kabel til USB-stikket i headsettet og et USB-stik i din computer.
Batteriet oplades. Indikatorlamperne angiver, hvor meget strøm der er på headsettets batteri. De slukker, når batteriet 
er fuldt opladet.

Indikatorlampe Batteristatus

Mellem 81 og 100 %

Mellem 61 og 80 %

Mellem 41 og 60 %

Indikatorlampe Batteristatus

Mellem 21 og 40 %

Mellem 2 og 20 %

næsten tomt: under 2 %

Sådan afsluttes opladningen: 

 X Tag USB-kablet ud af headsettet.

i • Når batteriet er tomt, slukker headsettet automatisk.

• Batteriet lades hurtigere op, hvis headsettet er slukket under opladning.
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Sådan tjekkes batteriniveauet

80%

I appen EPOS Connect kan du se, hvor meget strøm der er 
tilbage på batteriet.

Nogle mobile enheder angiver headsettets batteristatus.

Du kan når som helst få oplyst, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet – bortset fra under et opkald:

 X Hold en finger på touchpad'en, indtil du hører en stemmeprompt.

?

4s

Indikatorlampe Tilbageværende strøm på batteriet

Over 80 %

Over 60 %

Over 40 %

Over 20 %

Over 2 %

Når batteriniveauet kommer under 2 %, blinker indikatorlampen rødt, og stemmeprompten 
"Recharge headset" ("oplad headsettet") høres flere gange.

Aktivering/deaktivering af funktionen Smart Pause
Headsettet er udstyret med en bevægelsessensor, der registrerer, når headsettet anbringes i eller fjernes fra hvileposition. 
Smart Pause er slået fra, når headsettet leveres fra fabrikken.

Smart Pause

EPOS
 Connect 

Du kan bruge følgende funktioner:

 • Medieafspilning sættes på pause, når du tager 
headsettet af, og starter igen, når du tager headsettet 
på igen.

 • Et opkald accepteres, når du tager headsettet på.

 • Et opkald sættes i venteposition, når du tager 
headsettet af under et opkald, og genoptages, når du 
tager headsettet på igen.

 X Åbn appen EPOS Connect.

 X Åbn indstillingerne.

 X Aktivér eller deaktiver Smart Pause.
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Ændring af lydtilpasning
Du kan forbedre lydkvaliteten ved at vælge indstilling ud fra den genre eller kategori af lyd, du lytter til.

Acoustic Modes
Club

Club

EPOS
 Connect 

Lydtilpasning aktiveres automatisk, når headsettet og den 
mobile enhed forbindes via Bluetooth eller USB-kabel. 

Sådan ændres lydtilpasningstilstand:

 X Åbn appen EPOS Connect.

 X Åbn Acoustic modes ("lydtilstande").

 X Stryg til den ønskede tilstand – se nedenstående tabel.

 X Gå tilbage til startskærmen for at gemme ændringen i 
appen og for headsettet.

Tilstand Betydning

Neutral Neutral indstilling

Club Skaber bedre rumfornemmelse

Movie Gør underholdning mere medrivende

Speech Forbedrer taleforståelsen af f.eks. podcasts og lydbøger

Director

 X Tryk på Adjustment ("justering") for at brugertilpasse indstillingerne:
 • Boost:  Forstærker visse frekvensområder
 • Spatial:  Simulerer virtuelle eksterne højttalere
 • Reverb:  Simulerer et virtuelt rum
 • DLC:  Dynamic Level Control (dynamisk niveaustyring)

Aktivering/deaktivering af Call Enhancement

Call 
Enhancement

EPOS
 Connect 

Denne funktion gengiver stemmen fra den person, du 
taler med, så naturligt, at du vil føle det, som om personen 
befinder sig i samme rum som dig og ikke i den anden 
ende af en telefonforbindelse.

 X Åbn appen EPOS Connect.

 X Åbn indstillingerne.

 X Aktivér eller deaktiver Call Enhancement 
("opkaldsforbedring").

Justering af sidetonen

Sidetone

EPOS
 Connect 

Sidetonen er den hørbare tilbagekobling af din egen 
stemme under et telefonopkald.

 X Åbn appen EPOS Connect.

 X Åbn indstillingerne.

 X Angiv den ønskede styrke af sidetonen ved at flytte på 
skydeknappen.

EPOS 
Connect

Denne indstilling kan også ændres via EPOS 
Connect.
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Aktivering/deaktivering af stemmeprompter og toner og ændring af sprog
Du kan ændre stemmeprompter, toner og sprog via appen EPOS Connect.

EPOS 
Connect

Denne indstilling kan også ændres via EPOS Connect.

Aktivering/deaktivering af stemmeprompter og toner

Tone & Voice 
prompts

O�

Tone only

Tone & Voice prompts

EPOS
 Connect 

 X Åbn appen EPOS Connect.

 X Åbn indstillingerne.

 X Tryk på Tone & Voice prompts ("toner og 
stemmeprompter").

 X Tryk på:
 • Off  

("fra") – deaktiverer toner og stemmeprompter (med 
få undtagelser, f.eks. når batteriet skal oplades)

 • Tone only  
("kun toner") – deaktiverer stemmeprompter

 • Tone & Voice prompts  
("toner og stemmeprompter") – aktiverer toner og 
stemmeprompter.

Sådan ændres sprog for stemmeprompter

Tone & Voice 
prompts

English
Language

EPOS
 Connect 

Stemmeprompterne er fabriksindstillet til engelsk.

 X Åbn appen EPOS Connect.

 X Åbn indstillingerne.

 X Tryk på Tone & Voice prompts ("toner og 
stemmeprompter").

 X Tryk på Language of voice prompts ("stemmeprompters 
sprog"), og vælg det ønskede sprog på listen. 

Genoprettelse/afbrydelse af Bluetooth-forbindelse via USB-modtager

3x

2x

Genoprettelse af Bluetooth-forbindelse
 X Tryk på knappen på USB-modtageren.
USB-modtageren blinker blåt og lyser så svagt blåt.

Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse
 X Dobbelttryk på knappen på USB-modtageren.
Bluetooth-forbindelsen afbrydes. Indikatorlampen 
blinker rødt 3 gange. 
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Hvis du kommer uden for Bluetooth-rækkevidde
Rækkevidden mellem headset og Bluetooth-enhed afhænger af enheden. Signalets rækkevidde afhænger primært 
af forhold i omgivelserne såsom væggenes tykkelse og materialer og lign. Hvis der ikke er nogen forhindringer mellem 
headsettet og Bluetooth-enheden, er rækkevidden i de fleste tilfælde op til 25 meter. 

~25 m

5 min

Hvis lydkvaliteten forringes, f.eks. under et opkald, eller hvis 
forbindelsen helt bliver afbrudt:

 X Bevæg dig tilbage inden for rækkevidden af 
Bluetooth-enhedens signal.

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

Hvis der er gået mere end 5 minutter, skal du genoprette 
forbindelsen manuelt:

 X Sluk for headsettet, og tænd det igen.

Opbevaring og transport af headsettet

1 32

Sådan undgår du, at headsettet får skrammer og ridser: 

 X Drej ørekopperne indad mod hovedbøjlen. 

 X Opbevar headsettet i æsken, når det ikke er i brug, eller når du skal transportere det. 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.
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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 ørepuderne
Af hygiejniske årsager bør du udskifte ørepuderne indimellem. Du kan købe nye ørepuder hos din EPOS-forhandler. 

1

L

2
click

click

 X Tag fat under ørepudens ring på ydersiden, og træk den 
af krogene på ørekoppen. 

 X Anbring den nye ørepude på krogene foroven og 
forneden, og pres ørepuden fast hele vejen rundt.
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Opdatering af produkternes firmware
Sådan opdateres firmwaren:

 X Installer den gratis EPOS Connect-software (se side 11).

Opdatering af headsettets firmware Opdatering af USB-modtagerens firmware

1

USB-A

1

USB-A

USB-C

 X Tilslut USB-kablet til headsettet og til computeren. 
Indikatorlamperne tænder.

 X Sæt USB-modtageren i et USB-stik i computeren.
Indikatorlampen tænder.

2
xEPOS Connect

 X Start EPOS Connect.
Hvis der findes ny firmware, vil softwaren hjælpe dig 
gennem opdateringsproceduren. 

Udskiftning/udtagning af headsettets genopladelige batteri
Det genopladelige batteri må kun udskiftes eller fjernes af en autoriseret EPOS-forhandler.

 X Kontakt din EPOS-forhandler, hvis det genopladelige batteri skal udskiftes. Du kan finde en EPOS-forhandler i dit land 
ved at besøge www.eposaudio.com.

Uden for garantiperioden kan det genopladelige batteri udskiftes eller fjernes af enhver autoriseret reparatør.
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I tilfælde af problemer

Problem Mulig årsag Løsning Side

Headsettet kan ikke 
tændes

Det genopladelige batteri er tomt  X Oplad batteriet i headsettet. 22

Aktiv støjreduktion kan 
ikke slås til 

Det genopladelige batteri er tomt  X Oplad batteriet i headsettet. 22

Headset slukket  X Tænd headsettet. 12

Ingen lyd, eller lyden 
forsvinder indimellem

Headset ikke parret med en 
Bluetooth-enhed

 X Gennemfør parring af headsettet. 8

Lydstyrken er for lav  X Skru op for lydstyrken. 13

Headset slukket  X Tænd headsettet. 12

Computer: Headset ikke valgt som 
lydenhed

 X Skift lydindstillingerne på computeren. 11

Headset kan ikke tilsluttes 
via Bluetooth

Headset ikke parret  X Gennemfør parring af headsettet med en 
Bluetooth-enhed (maks. 20 cm. mellem 
enhederne under parring).

8

 X Kontrollér, om Bluetooth-enheden 
understøtter HFP- eller HSP-profilen.

–

Bluetooth deaktiveret i headset  X Slå Bluetooth til. 12

Bluetooth deaktiveret i mobil enhed  X Slå Bluetooth til. –

USB-modtager ikke isat  X Sæt USB-modtageren i et USB-stik i 
computeren.

8

Microsoft Teams virker 
ikke: Indikatorlampe lyser 
blåt i stedet for lilla

Problem med USB-modtager eller 
Microsoft Teams

 X Tag USB-modtageren ud, og sæt den i 
igen.

–

 X Genstart Teams på enheden. –

Biptoner i stedet for 
stemmeprompter

Stemmeprompter er deaktiveret  X Slå stemmeprompterne til. 25

Headset reagerer ikke, 
når det anbringes i 
eller fjernes fra Smart 
Pause-hvileposition

Smart Pause er deaktiveret fra 
fabrikken

 X Aktivér Smart Pause via appen EPOS 
Connect.

23

Smart Pause er måske ikke 
kompatibel med din medieafspiller

 X Prøv en anden medieafspiller eller 
streamingapp.

––

Headsettet eller 
USB-modtageren 
reagerer ikke, når der 
trykkes på knapperne

Problemer med software eller 
hardware

 X Sluk for headsettet, og tænd det igen. 12

 X Tag USB-modtageren ud, og sæt den i 
igen.

8

 X Slet headsettets liste over parrede 
enheder.

30

 X Slet USB-modtagerens liste over parrede 
enheder.

30

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-forhandler i dit land ved at 
søge på www.eposaudio.com.
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Sletning af headsettets liste over parrede enheder (nulstilling)

4s

1 2
3x

4s

 X Hold Teams/parringsknappen nedtrykket, indtil 
indikatorlamperne skiftevis lyser hvidt.
Headsettet er nu i parringstilstand.

 X Hold Teams-/parringsknappen nedtrykket, indtil 
indikatorlampen blinker rødt 3 gange.
Parringslisten er nu slettet. Headsettet søger efter 
Bluetooth-enheder, det kan parres med – se side 8.

Sletning af USB-modtagerens liste over parrede enheder (nulstilling)

1
3s

2
2x

3x

 X Sæt USB-modtageren i et USB-stik i computeren.

 X Tryk og hold knappen nede, indtil LED'en blinker blåt og 
rødt. 

 X Dobbelttryk på knappen på USB-modtageren. 
Indikatorlampen blinker lilla 3 gange. Parringslisten 
er nu slettet. USB-modtageren søger efter 
Bluetooth-enheder, den kan parres med – se 
side 8.
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Specifikationer

Headset – generelt

Headsettype Over-ear, dobbeltsidet hovedbøjle

Størrelse (B x H x D) 63 x 136 x 174 mm 

Vægt 227 g

Transducerprincip Dynamisk, lukket

Tilslutningsmuligheder • Bluetooth 5.0

• Lydkabel (2,5-mm og 3,5-mm jackstik)

• USB-kabel med mikro-USB-stik

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

Understøttede codecs AptX™, AptX™ Low Latency, AAC, SBC

Genopladeligt batteri (indbygget) Litiumpolymer/3,7 V jævnstrøm/730 mAh

Opladningstid 3 timer

Standbytid Op til 15 dage

Batteritid Op til 30 timer (aktiv støjreduktion slået til, Bluetooth slået fra)

Rækkevidde Op til 25 m (afhænger af enhed)

Headset – lyd

Højttalernes frekvensområde 17 Hz til 23.000 Hz

Lydtryksniveau (SPL) Maks. 118 dB, begrænset af EPOS ActiveGard®

Total harmonisk forvrængning (THD) < 0,5 % (1 kHz, 100 dB) 

Støjreduktion Hybrid adaptiv aktiv støjreduktionsteknologi med 4 mikrofoner

Mikrofontype Digital stråleformende MEMS-mikrofon (3 mikrofonenheder) 

Mikrofonernes frekvensområde 150 Hz til 6.800 Hz

Impedans Aktiv: 490 Ω/passiv: 46 Ω

Kontakttryk: 3 N

Samlet støjdæmpning Op til 30 dB

USB-modtageren BTD 800 USB

Størrelse (B x H x D) 22 x 16 x 6 mm

Vægt 2 g

Stik USB-A

Tilslutningsmuligheder Bluetooth 4.2

Udgangseffekt  maks. 8 dBm (EIRP)

USB-modtageren BTD 800 USB-C.

Størrelse (B x H x D) 27,5 x 23,5 x 7,5 mm

Vægt 2,8 g

Stik USB-C

Tilslutningsmuligheder Bluetooth 4.2

Udgangseffekt  Maks. 11 dBm (EIRP)
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