Felsökningsguide
Felsökningsguide av 3M PELTOR hörselskydd med inbyggd elektronik
(Använd de delar av guiden som är applicerbara på din 3M PELTOR produkt)

1.

BATTERIER

2.

FUKT

3.

RADIO

4.

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Se till att batterierna är nya eller fulladdade.
Var noga med att batteripolerna vänds rätt.
Tänk på:
I vissa hörselskydd kan du ställa in att du använder uppladdningsbara batterier för att varningen om lågt batteri inte ska
komma för tidigt, kontrollera med din manual.

Exponering för väta kan leda till att vissa funktioner påverkas. Avlägsna hygiensatsen så att kåpan tillåts att torka
invändigt, t.ex. över natten. Sätt därefter tillbaka hygiensatsen samt prova funktionen igen.
Ta alltid för vana att lufta ur hörselskydden efter avslutat arbetspass!
Tänk på:
Upprepad exponering för väta kan leda till fuktskador som påverkar ditt hörselskydds funktioner permanent. 		
Om detta sker så ber vi dig vända dig till din återförsäljare som kan hjälpa att skicka in din enhet till Service & Repair avd.

När headset har en aktiv Bluetooth-länk med telefonen eller komradion så kan man inte använda hörselskyddets
radiofunktion. Fungerar inte radion prova då att stänga av Bluetooth på telefonen eller komradion och starta om
hörselskyddet. Detta för att säkerhetsställa att ingen app, felaktig ljudinställning eller liknande håller en 		
Bluetooth-länk öppen.
Tänk på:
Radiomottagningen påverkas precis som all radio av din plats, omgivande byggnader, elektriska ledningar och andra
störningar.
Leta fram din manual och följ instruktionerna för fabriksåterställning.
Tänk på:
Fabriksåterställning är det enklaste sättet att få bukt på parningsproblem och volyminställningar.
Snabbguide för att para en Bluetooth enhet med ditt 3M PELTOR Bluetooth hörselskydd
1. Kontrollera att hörselskyddet är laddat (eller har nya batterier) och är avstängt.
2. Tryck på på/av knappen och håll den intryckt tills rösten säger: ”Bluetooth paring on”.
3. Aktivera telefonens Bluetooth och sök efter en ny enhet.
4. När du ser din produkts namn i listan så väljer du att ansluta till den.
5. Har du en äldre telefon så kan den fråga efter pinkod. Pinkoden är fyra nollor (0000)
6. Synkroniseringen bekräftas av ett röstmeddelande: ”Paring complete”.
Tänk på:
En stor felkälla är telefonens Bluetooth-kompabilitet. Har du ett problem som inte avhjälps av guiden,
testa hörselskyddet mot en mobil av annan modell eller märke.
Hjälper inte ovanstående felsökning/ åtgärder ber vi dig vänligen att kontakta din återförsäljare för att skicka
in din enhet för service/ reparation.
Alternativt kontakta 3M PELTOR Service & Reparations avd. direkt för vidare information.
Vid inlämning för service/ reparation använd 3M PELTORS serviceorder.
För bästa förutsättningar vänligen beskriv ert problem noggrant under ”Övrig information” på serviceordern.
Garantivillkor är 12 månader från inköpsdatum.
Bifoga ALLTID inköpsbevis vid garantiärenden

Kontakta oss på:
peltorservice.se@mmm.com
tele: 0370-65 65 00

