Felsökning för 3M Peltors hörselskydd med inbyggd elektronik
1. Kontrollista innan du skickar in produkten på reparation
BATTERIER
Byt ut de gamla batterierna mot nya.
Var noga med att batteripolerna vänds rätt.
Kontrollera att batteriblecken inte ärgat och har bra kontakt mot batterierna.
Putsa försiktigt vid behov.

FUKT
Ta alltid för vana att lufta ur hörselskydden efter avslutat arbetspass. Vik ut kåporna. Avlägsna tätningsring
och ljudabsorbent så att kåpan tillåts att torka invändigt, t. ex över natten. Sätt därefter tillbaka absorbent
och tätningsring samt prova funktionen igen.
Om överskott av fukt bildats inne i kåpan, torka ur enligt ovan och testa funktionen igen.

RADIO
När headset har en aktiv blåtandslänk med telefonen så kan man inte använda headsetets radiofunktion.
Fungerar inte radion prova då att stänga av Bluetooth på telefonen och starta om headsetet. Detta för att
säkerhetsställa att ingen app eller liknande håller en blåtandlänk öppen.

Viktig information om radiomottagning!
Förutsättningarna för FM-radiomottagning varierar kraftigt beroende på avstånd från
sändarantenn, topografi, natur, byggnader, avskärmande material och andra elektriska störningar.

2. Snabbguide till aktivering av ditt 3M Peltor Bluetooth headset WS*
1. Kontrollera att headsetet är laddat och avstängt.
2. Tryck på på/av knappen och håll den intryckt tills rösten säger: -Bluetooth paring on.
3. Aktivera telefonens Bluetooth-funktion och sök efter en ny enhet (se bifogad instruktion för mobilen).
Efter några sekunder visas “Peltor WS*” på mobilens display.
4. Välj “Peltor WS*” på mobilen.
5. När mobilen hittat ditt Peltor headset kommer den att fråga efter en pinkod. Pinkoden är fyra nollor
(0000). Tryck in koden och sedan “OK”.
6. Synkroniseringen bekräftas av ett röstmeddelande: -Paring complete.
Skulle det fortfarande vara problem med Bluetooth länken, prova även att byta mobilen till ett annat märke
eller modell. Eventuellt kan felet ligga i mobilens Bluetooth. Utför sedan samma steg 1-6.
Jag har följt ovan instruktioner utan att komma tillrätta med problemet.
Om ovanstående felsökning inte har gett något resultat skicka in produkten till Peltor för reparation/
service eller kontakta 3M/ Peltor för mer information.
Vid inlämning för reparation/ service använd Peltors serviceorder. Garantivillkoren: 12 månaders garanti
från inköpsdatum. Bifoga ALLTID inköpsbevis vid garantiärenden
The Sound S
Testa även att din mobiltelefon är kompatibel med ditt Peltor Bluetooth hörselskydd.
En stor felkälla är telefonens firmware / mjukvara.

