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Bruksanvisning

CM-BT2
Bluetooth-halsslinga

Introduktion
Tack för att du har valt att köpa en CM-BT2. CM-BT2 har inbyggd bluetooth och är en trådlös 
lyssningsenhet kompatibel med alla hörapparater med t-spole. Vänligen läs igenom hela 
bruksanvisningen innan du använder produkten. 

I förpackningen:
• Blåtandshalsslinga CM-BT2
• USB-laddare (5 V, 0,5 A)
• USB-laddningskabel (USB-A till 3,5 mm, 120 cm)
• UK reseadapter

Notera
• Musik – Ljudkällan ska stödja Bluetooth A2DP
• Mediakontroll – Ljudkällan ska stödja Bluetooth AVRCP
• Telefonanvändning – Telefonen ska stödja Bluetooth HSP. (Headset profile) en del  

 mobiltelefoner stödjer inte funktionen där man kan växla från musik till samtal.
• Datoranvändning – Datorn ska stödja HSP. (Headset profile)
• TV – för att möjliggöra lyssning från TV behövs tillbehöret TVB Streamer som överför ljud  

från enheter som inte är utrustade med egen Bluetooth-funktion

Art. nr. 276050

1. Halsslinga
2. Statusindikator
3. Inbyggd mikrofon
4. Multifunktionsknapp (på/av, svara, lägg på, para)
5. Extra volyminställning för halsslinga
6. Volyminställning (+/-) för halsslinga/hörlurar
7. Anslutning hörlurar och laddning

Översikt 1.

2.

5.

6.
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4.
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Laddning
CM-BT2 har ett inbyggt uppladdninsbart litiumbatteri. Ladda batteriet fullt (ca 3 timmar) innan 
användning första gången. Lyssningstid i slinga vid fullt batteri ca 3 timmar, standbytid ca 120 timmar.  

1. Anslut laddningskontakt till uttag (7) via en USB-laddare eller en dator. Vid laddning lyser  
en röd LED. 

2. När enheten är fulladdad övergår den röda LED-indikatorn till blå. Tag bort laddaren från enheten. 
LED-indikatorn blinkar långsamt rött när enheten behöver laddas.

Tabell för LED-indikation och multifunktionsknapp (4):

Nuvarande Resulterande Blå Röd

AV PÅ Håll inne 3 s Blinkar 4x

PÅ/standby AV Håll inne 3 s Lyser 1 s

AV Parningsläge Håll inne 6 s 

Parningsläge Parning lyckas Blinkar 4x

Standby Kopplad till 
telefon Blinkar 2x

Standby, 
kopplad

Återuppring 
senaste nr Håll inne 1,5 s 

Standby, 
kopplad Röstuppringning 2 korta tryck

Ink. samtal Svara 1 kort tryck Blinkar 3x i 2 s

Ink. samtal Avvisa Håll inne 1,5 s Blinkar 3x i 2 s

Aktivt samtal Avsluta samtal 1 kort tryck

Standby, 
kopplad Spela musik 1 kort tryck Blinkar 2x

Musik spelas Pausa musik 1 kort tryck

PÅ Lågt batteri Blinkar 
1 gång/30 s

LED-indikator

Blå blinkar 4x, Röd/Blå blinkar 
växlande i parningsläge, 2 minuter

Efter tonen, säg röst-tagg

Enhetsstatus Multifunktion-
knapptryckning
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Användning

Starta CM-BT2
Starta genom att hålla ner multifunktionsknappen (4) i 3 sek, den blå LED-indikatorn börjar blinka. 
Ett ljud, “Power on” hörs för att indikera att enheten slagits på. Om du tidigare parkopplat en enhet 
ansluts CM-BT2 automatiskt. Ett ljud, “Connected” hörs när CM-BT2 har anslutit till en enhet. 

OBS! Om du håller inne knappen för länge så går enheten in i parningsläge.

Stänga av CM-BT2
Tryck och håll in multifunktionsknappen (4). Enheten börjar först växelvis blinka blått och rött, 
fortsätt hålla inne knappen tills dess att LED-indikatorn slocknar. Ett ljud, “Power off“ hörs och 
indikerar att enheten slagits av.

Anslut CM-BT2 med annan Bluetooth-enhet, t ex mobiltelefon
Enheterna bör vara max 1 m från varandra
1. Se till att CM-BT2 är fulladdad och i avstängt läge
2. Tryck på multifunktionsknappen (4) tills LED-indikatorn blinkar blått och rött (ca 6 sek)
3. Nu är CM-BT2 i parningsläge i 2 minuter
4. Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen och sök efter ny enhet
5. Välj CM-BT2 i telefonens bluetooth-lista
6. Om det begärs inloggningskod, tryck 0000
7. Ett ljud hörs som indikerar att parningen lyckats

Svara på eller avsluta ett samtal
Tryck på multifunktionsknappen (4) på CM-BT2

Avvisa inkommande samtal
Tryck och håll in (1,5 sek) multifunktionsknappen (4) på CM-BT2.

Återuppringning av senaste telefonsamtal
Håll inne multifunktionsknappen (4) i 1,5 sek när enheten är i standbyläge och kopplad med din 
mobiltelefon. 

Röstuppringning
Tryck på multifunktionsknappen (4) två gånger när enheten är i standbyläge och kopplad med din 
mobiltelefon för att aktivera funktionen. Efter tonen, säg din förprogrammerade röst-tagg

Musikfunktionen
Spela/Paus:  I standby-läge. Tryck kort på multifunktionsknappen (4) för att aktivera musik,  
  tryck igen för att pausa. 

Volym+/-:  Tryck kort på +/- knapparna, du kan också använda volymhjulet för att justera  
  volymen i halsslingan.
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Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö Tel: 08 7671818 Email: info@edin.se
Leveransadress Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö Webb: www.edin.se www.hörbutiken.se

Felsökning 
Om det inte går att ansluta CM-BT2 till din enhet, försäkra dig om att CM-BT2 är laddad och avslagen 
och försök sedan starta den i parningsläge igen genom att hålla inne multifunktionsknappen i 6 
sekunder tills den börjar blinka växlande blått och rött. Försäkra dig om att din mobiltelefon har 
påslagen bluetooth och är i sökläge. 

Om inget ljud hörs i slingan, försäkra dig om att enheten är korrekt kopplad och att 3,5mm 
säkerhetsanslutningen på slingan sitter fast ordentligt.

Underhåll och skötsel
• OBS! Vik/rulla/knyckla inte ihop halsslingan, det kan orsaka brott och ogiltiggör 

garantin! Förvara ej heller enheten ihoprullad i fickan. 
• Undvik att bära halsslingan direkt mot kroppen, då svett m.m. kan ha negativ påverkan  

på halsslingan och dess funktion
• Behandla enheten med varsamhet och utsätt den inte för fukt, värme eller starkt solljus
• Rengör produktens ytor med en mjuk, luddfri trasa. Använd aldrig rengöringsmedel  

eller lösningsmedel

Säkerhetsföreskrifter/garanti
Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar. 
Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, 
ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll. Använd inte produkten med annan 
nätadapter än den som levereras med produkten. 

Service
Om produkten, trots felsökning i enlighet med bruksanvisningen, inte fungerar skall den lämnas till 
försäljningsstället.

Produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB skall sändas med företagspaket eller motsvarande till:

Bo Edin AB, Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö. 

Miljö och återvinning
Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA), WEEE och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö. 

Manualen baseras på information tillgänglig vid trycktillfället och kan komma att ändras utan 
föregående meddelande. För mer information, besök www.edin.se


