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Nederlands - GN 9120 gebruikershandleiding

Over de GN 9120

In deze gebruikershandleiding vindt u informatie over en instructies voor het monteren, gebruiken en onderhouden van uw GN 9120. Deze handleiding bevat de volgende
hoofdstukken:

De GN 9120 is een draadloze headsetoplossing die bestaat uit een draadloze headset en
een laadstation dat wordt aangesloten op uw telefoontoestel. De GN 9120 biedt voor al
uw telefoongesprekken volledige bewegingsvrijheid, het gemak van handsfree bellen
en een superieur geluidskwaliteit.

•
•
•
•
•
•
•

Over de GN 9120
Monteren
Batterij opladen en aansluiting controleren
Features en persoonlijke instellingen
Oproepen beantwoorden en telefoneren
Meest gestelde vragen (FAQ)
Informatie over bediening en veiligheid

Aansluiten

Inhoud van de verpakking:
1. Basisunit
1a) Online-indicator
1b) Verbindingsindicator
1c) Mute-indicator
1d) Laadindicator
1e) Telephone
Termination
schakelaar (achterzijde)
2. Headset
2a) Online-indicator
2b) – toets
2c) + toets
2d) Multifunctionele toets

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hoofdband
Oorhaak
Oorplaat
Oorschelp
Voet voor laadstation
Aansluitsnoer
Netadapter

Voor het aansluiten van de unit op uw telefoontoestel:
1. Het snoer van de telefoonhoorn uit het telefoontoestel verwijderen en in de stekkeraansluiting aangeduid met 0 van de basisunit (1) steken.
2. Het telefoonsnoer (8) aansluiten in de stekkeraansluiting aangeduid met 1.
3. De netadapter (9) aansluiten in de stekkeraansluiting aangeduid
met 2 onderaan de basisunit en vervolgens in een stopcontact steken.
4. De basisunit in de voet (7) zetten en vastdraaien.
5. Als u een telefoontoestel met volumeregeling heeft, zet u deze
in de middelste stand.
6. Plaats de headset in de basisunit om de batterij te laden.

Batterij opladen en aansluiting controleren
Batterij de eerste keer opladen
De batterij in de headset is bij levering niet opgeladen en dient
minimaal 20 minuten geladen te worden vóór ingebruikname. Na
1,5 uur is de batterij volledig opgeladen en levert dan maximaal 8
uur gesprekstijd.
De laadindicator (1d) in de basisunit knippert tijdens het opladen en
brandt continu als de batterij volledig is geladen.
Opmerking: Tijdens het opladen van de batterij kan de headset
warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de veiligheid
of prestatie van de headset.
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2. Op de headset ontvangstunit drukt u het plastic lipje van het batterijvakje naar beneden en verwijdert u de batterij.
3. Plaats een nieuwe batterij in het batterijvakje.
Opmerking: Zorg dat u de batterij op de juiste manier in de headset plaatst, zodat de + van de batterij overeenkomt met de + in het
batterijvakje van de headset.
4. Bevestig de draagstijl.

Geheugen reset
Als de batterij wordt verwijderd of als de netadapter uit het stopcontact wordt genomen
(minimaal een aantal seconden), worden alle persoonlijke instellingen van de headset
(duidelijke kiestoon, microfoonvolume, luidsprekervolume en geluidsinstelling) gewist
en worden de standaardinstellingen weer hersteld.
Een nieuwe master headset aanmelden
Een nieuwe master headset voor het product kan worden aangemeld in geval van
verlies of beschadiging van de originele headset. Voor het registreren van een nieuwe
master headset, voert u de volgende stappen uit:
1. Haal de netadapter een aantal seconden uit het stopcontact.
2. Steek de netadapter weer terug in het stopcontact.
3. Plaats de nieuwe master headset in de basisunit.

Veiligheid en verklaring
Dit product is voorzien van een CE-merk volgens de R & TTE Richtlijn (99/5/EC).
Hierbij verklaart GN Netcom dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere
relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC.
N.B.: Dit product gebruikt radiofrequentiebanden die niet geharmoniseerd zijn binnen de EU. Binnen de EU is dit product bedoeld voor gebruik in Oostenrijk, België,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland,
Portugal, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk en binnen de EFTA in IJsland, Noorwegen en Zwitserland.
• Probeer nooit zelf het product te demonteren. Interne onderdelen kunnen niet worden vervangen of gerepareerd door gebruikers.
• Vermijd contact met water of andere vloeistoffen.
• De headset is voorzien van een oplaadbare batterij. Raadpleeg voor het vervangen
van deze batterij a.u.b. zorgvuldig de instructies in deze handleiding. Alleen batterijen
die zijn goedgekeurd door GN Netcom mogen worden gebruikt.
• Tijdens het laden van de batterij kan de headset warm worden. Dit is normaal en
heeft geen invloed op de veiligheid of prestatie van de headset.
Heeft u problemen met of vragen over dit product, neem dan contact op met uw
verkooppunt of ga naar http://www.gnnetcom.com

Onderdelen reinigen en vervangen
De oorschelp en oorplaat kunnen gereinigd en vervangen worden. Voor het reinigen
alleen water gebruiken met eventueel een kleine hoeveelheid afwasmiddel.
• Om de oorplaat (5) te reinigen of te verwijderen, verwijdert u eerst de oorplaat uit de
headset ontvangstunit.
• Om de oorschelp (6) van de headset te reinigen of te vervangen haalt u hem voorzichtig los van de oorplaat.
• De headset is voorzien van een oplaadbare batterij. Raadpleeg voor het vervangen
van deze batterij a.u.b. zorgvuldig de instructies in deze handleiding. Alleen batterijen
die zijn goedgekeurd door GN Netcom mogen worden gebruikt.
Andere onderdelen mogen niet door de gebruiker worden vervangen.
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Batterij opladen en gebruik van de headset
Plaats de headset als hij niet wordt gebruikt in de basisunit om de batterij te laden; de
verbindingsindicator (1b) mag dan niet branden. Als de verbindingsindicator nog wel
brandt nadat de headset in de basisunit is geplaatst, de headset weer oppakken en
nogmaals in de basisunit plaatsen.
Als de batterij bijna leeg is klinkt elke 20 seconden een pieptoon in de headset.
Opmerking: De laadindicator (1d) op de basisunit knippert tijdens het opladen en blijft
branden als de batterij volledig is opgeladen.
Aansluiting controleren
Controleer of het apparaat op de juiste manier is aangesloten. Zodra
de headset van de basisunit wordt gehaald gaat de groene verbindingsindicator (1b) aan de voorzijde van de basisunit branden en
knippert de online-indicator op de headset.

Multifunctionele toets (2d)
De diverse functies van de multifunctionele toets worden geactiveerd door de toets op verschillende manieren in te drukken.

Mute/Mute opheffen
Conferentiemodus
Oproep beantwoorden/telefoneren
Telefoonverbinding verbreken
Geluidsinstelling veranderen

2 sec. ingedrukt houden

Kort indrukken
x
x
x
(+/- tegelijk)
(-) 2x achter elkaar

Duidelijkheid kiestoon instellen
Om een duidelijke kiestoon te horen moet u de juiste kiestooninstelling
gebruiken. Volg hiervoor de volgende procedure:
1. De headset opzetten.
2. De hoorn van de haak nemen en controleren of u in uw headset
een kiestoon hoort.
3. Als u geen kiestoon hoort, of deze is niet duidelijk, de Telephone
Termination schakelaar (1e) aan de achterkant van de basisunit van
A-G draaien tot de kiestoon duidelijk hoorbaar is.
Als de kiestoon in stand A even duidelijk is als in stand G, de schakelaar in stand A laten staan.

Features en persoonlijke instellingen

Kort
indrukken

Functies
Volume +
Volume Microfoonvolume
regelen
Mute functie

Controleer de snoeraansluitingen van de basisunit als de groene
verbindingsindicator (1b) niet gaat branden, en controleer of de
netadapter is aangesloten. Als de online-indicator op de headset
niet continu knippert, de headset weer oppakken en nogmaals in
de basisunit plaatsen.

Functies

Functies van de + en – toetsen (2b & 2c)
De diverse functies van de + en – toetsen worden geactiveerd door de toetsen op verschillende manieren in te drukken.

6 sec. ingedrukt houden

x
x
x
x

Microfoonvolume regelen
Stel het microfoonvolume in naar uw persoonlijke voorkeur. Om het
volume te regelen:
1. Breng een telefoonverbinding tot stand en vraag de persoon met
wie u belt om u te helpen.
2. Druk de de + en - toets tegelijk in. U bent nu in het menu waarin u
het volume kunt aanpassen.
3. Stel het volumeniveau in met de + of – toets.
4. Als de persoon met wie u belt aangeeft dat uw stem het juiste
volume heeft, drukt u tegelijk de +/– toetsen 2 seconden in. Deze
instelling wordt nu opgeslagen in de headset.
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Luidsprekervolume regelen
Stel het luidsprekervolume in naar uw persoonlijke voorkeur. Om het
volume te regelen:
1. Breng een telefoonverbinding tot stand en vraag de persoon met
wie u belt om u te helpen
2. Stel het volumeniveau van de luidspreker in met de + of – toets.
Deze instelling wordt nu opgeslagen in de headset.
Opmerking: Als het volume het maximum- of minimumniveau
bereikt, hoort u een piep in uw headset. Het apparaat slaat het ingestelde volume op in het geheugen.

Draagstijlen: hoofdband en oorhaak
U kunt uw headset op twee verschillende manieren dragen: met een hoofdband (3) of
met een oorhaak (4).
Voor het verwijderen van de huidige draagstijl van uw headset
1. Verwijder de oorschelp (5+6) van de headset ontvangstunit (alleen bij hoofdband-uitvoering).
2. Houdt de hoofdband/oorhaak vast met één hand en de headset
ontvangstunit in de andere.
3. Druk voorzichtig met uw duim in de luidspreker van de headset
ontvangstunit en verwijder de hoofdband/oorhaak.

Geluidsinstelling veranderen
U kunt kiezen uit drie verschillende geluidsinstellingen (Normal, Bass
Lift of Treble Lift). Voor het kiezen van de geluidsinstelling:
1. Breng een telefoonverbinding tot stand en vraag de persoon met
wie u belt om u te helpen.
2. Houdt de multifunctionele toets 6 seconden lang ingedrukt. Na 6
seconden klinkt een pieptoon.
3. Druk op de volume + of – toets om te wisselen tussen de 3 geluidsinstellingen.
4. Als u de gewenste geluidsinstelling heeft bepaald, verlaat u deze
instelmodus door de multifunctionele toets kort in te drukken.

Voor het bevestigen van een hoofdband:
1. Druk de ring van de hoofdband voorzichtig in de headset ontvangstunit tot hij vastklikt. De vierkante uitstulping in de hoofdbandring past
precies rond de vierkante opening in de headset ontvangstunit.
2. Klik de oorschelp in de headset ontvangstunit.

De microfoon plaatsen
De microfoonarm van uw headset zo plaatsen dat de microfoon in de
richting van en zo dicht mogelijk bij uw mond staat.

Nadat u de oorhaak heeft bevestigd kunt u de headset naar keuze op uw rechter- of linkeroor dragen, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Zie onder het kopje Draagkant
verwisselen voor instructies.

Microfoon uitschakelen
Voor het in- en uitschakelen van de microfoon de multifunctionele
toets kort indrukken. U kunt de gesprekspartner nog wel horen, maar
uw stem is voor diegene niet meer hoorbaar.
Opmerking: In de mute-functie hoort u elke 15 seconden een pieptoon in uw headset en gaat op de basisunit de rode mute-indicator
branden.

Draagkant verwisselen
Hoofdbandversie (3).
Uw headset met hoofdband kunt u naar keuze op uw rechter- of linkeroor dragen. Door de microfoonarm simpelweg 180 graden te draaien
maakt u uw headset geschikt voor gebruik op het andere oor.
Opmerking: De microfoonarm kan niet helemaal worden rondgedraaid (360 graden). De microfoonarm daarom niet forceren als hij
niet verder gedraaid kan worden.

Voor het bevestigen van een oorhaak:
1. Druk de ring van de oorhaak voorzichtig in de headset ontvangstunit. De vierkante uitstulping in de hoofdbandring past precies
rond de vierkante opening in de headset ontvangstunit.
2. Bevestig de oorhaak aan het koppelingsstukje op de ring.
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Draagstijl met oorhaak (4)
Uw headset met oorhaak kunt u naar keuze op uw rechter- of linkeroor dragen. Voer
daarvoor de volgende handelingen uit:
1. Draai de microfoonarm 180 graden.
Opmerking: De microfoonarm kan niet helemaal worden rondgedraaid (360 graden).
De microfoonarm daarom niet forceren als hij niet verder gedraaid kan worden.
2. Maak de oorhaak los van het koppelingsstukje.
3. Draai de interne oorring 180 graden.
4. Steek de oorhaak op het koppelingsstukje.

Opmerking: Herhaal stappen 3-5 om meer headsets toe te voegen in de conferentiemodus. Maximaal 4 headsets kunnen op die manier worden toegevoegd.

Oproepen beantwoorden en telefoneren
Oproepen beantwoorden:
Voor het beantwoorden van een oproep:
1. Neem de hoorn van de haak als de telefoon overgaat.
2. Neem de headset uit de basisunit. Er wordt verbinding gemaakt
en de online-indicator (1a) aan de voorzijde van de basisunit gaat
branden.
Om de verbinding te verbreken plaatst u de headset in de basisunit en
legt u de hoorn weer op de haak.

Conferentiemodus
In de conferentiemodus kan via de basisunit meer dan één headset
worden aangesloten op een telefoongesprek. De headset die u
gebruikt met uw basisunit is de master headset.
1. Neem uw master headset uit de basisunit.
2. Draai een telefoonnummer of beantwoord een oproep. Zie onder het kopje Oproepen beantwoorden en telefoneren.
3. Sluit tijdens het telefoongesprek een extra headset aan op de
basisunit. In de master headset hoort u een pieptoon, waarna u
15 seconden de tijd heeft om de extra headset te accepteren.
4. Accepteer de extra headset door de multi functionele toets kort
in te drukken.
5. Een extra headset verlaat het conferentiegesprek door de multifunctionele toets 2 seconden ingedrukt te houden
6. De conferentiemodus wordt beëindigd als:
• de master headset op de basisunit wordt geplaatst;
• of de multifunctionele toets van de master headset 2 seconden
wordt ingedrukt (daardoor wordt de verbinding verbroken).

Telefoneren:
Voor telefoneren:
1. Neem de headset uit de basisunit. Er wordt verbinding gemaakt en
de online-indicator gaat branden.
2. Neem de hoorn van de haak en controleer of u een kiestoon hoort
in uw headset.
3. Draai het gewenste telefoonnummer.
Voor het verbreken van de verbinding legt u gewoon de hoorn op
de haak.
Opmerking: Als u het telefoonsnoer aansluit op de telefoonhoorn in plaats van op het
telefoontoestel, wordt de lijntoets van de telefoon ingeschakeld. Nu kunt u oproepen
beantwoorden en beëindigen door de lijntoets in te drukken in plaats door de hoorn
op te pakken.
Oproepen beantwoorden met de GN 1000 RHL (Remote Handset Lifter):
U kunt als accessoire een GN 1000 RHL aanschaffen, waarmee u telefoonoproepen ook
kunt beantwoorden en verbreken als u niet aan uw bureau zit. Informeer voor meer
informatie bij uw verkooppunt of kijk op www.gnnetcom.com.
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Voor het beantwoorden van een oproep met de
GN 1000 RHL:
1. Neem de headset uit de basisunit als de telefoon
overgaat. Er wordt verbinding gemaakt en de
online-indicator (1a) aan de voorzijde van de
basisunit begint te knipperen.
Opmerking: Als u de headset al draagt, beantwoordt
u de oproep door de multifunctionele toets (2d)
op de headset langer dan 2 seconden ingedrukt te
houden.
Om de verbinding te verbreken drukt u kort op de multifunctionele toets of plaatst u de
headset op de basisunit.
Telefoneren met de GN 1000 RHL (Remote Handset Lifter):
Voor telefoneren met de GN 1000 RHL:
1. Neem de headset uit de basisunit. Er wordt verbinding gemaakt en de online-indicator (1a) aan de voorzijde van de basisunit gaat knipperen.
2. Kiest het gewenste telefoonnummer.
Om de verbinding te verbreken houdt u de multifunctionele toets 2 seconden ingedrukt
of plaatst u de headset in de basisunit.
Opmerking: De GN 1000 RHL werkt alleen als het verbindingssnoer (8) is aangesloten
in de telefoonhoorn.

Meest gestelde vragen (FAQ)
Ik hoor geen kiestoon.
• Controleer of alle snoeren en stekkers correct zijn aangesloten.
• Controleer of de netadapter in het stopcontact steekt en stroom krijgt.
• Controleer of de online-indicator brandt. Is dit niet het geval, plaats dan de headset in
de basisunit en neem hem er opnieuw uit.

• Controleer of de batterij volledig is geladen. Als de batterij volledig is geladen gaat
de batterij laadindicator op de basisunit branden als de headset op de juiste manier
in de basisunit wordt geplaatst.
Ik hoor pieptonen in mijn headset.
• Een pieptoon om de 15 seconden betekent dat de mute-functie is ingeschakeld.
• Een pieptoon om de 10 seconden betekent dat u buiten bereik bent van de basisunit
van de headset (maximaal 100 m, afhankelijk van de omgeving). Ga dichter bij de
basisunit staan.
• Een pieptoon om de 20 seconden betekent dat de batterij bijna leeg is en weer moet
worden opgeladen.
Degene met wie ik telefoneer kan mij moeilijk verstaan.
• Controleer of de mute-functie uit staat.
• Pas het microfoonvolume aan.
• Controleer de positie van de microfoonarm en zorg dat de
microfoon zo dicht mogelijk bij uw mond staat.
• U kunt buiten bereik zijn van de basisunit van de headset
(maximaal 100 m, afhankelijk van de omgeving). Ga dichter bij de basisunit staan.
• Er kan sprake zijn van statische elektriciteit als uw laadstation te dicht bij uw telefoon of andere elektronische apparatuur staat.

Informatie over bediening en veiligheid
Lees de volgende instructies over bediening en veiligheid zorgvuldig door. Deze informatie is belangrijk voor het gebruik van dit product. Bewaar daarom deze gebruikshandleiding ook voor latere referentie.
Batterij vervangen
De batterij die bij dit product wordt geleverd gaat jarenlang mee. Om
de batterij te vervangen voert u de volgende stappen uit:
1. Verwijder het draagstijl.
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