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INTRODUCTIE
Gefeliciteerd met uw aankoop van uw Geemarc CL Bluehook. De CL Bluehook maakt
gebruik van Bluetooth techniek.
Bluetooth is een industriële aanduiding voor een draadloos persoonlijk netwerk (PANs).
Bluetooth maakt gebruik van korte afstand radio signalen (tot 10 meter) in de 2.4 GHz ISM
‘vrije band’ (Instrumentation Scientific and Medical). Hierdoor zorgt deze korte golf radio
techniek, voor draadloze netwerk mogelijkheden op apparaten als mobiele telefoons en de
CL Bluehook.
De CL Bluehook is een standaard headset overeenkomstig met Bluetooth 2.0+EDR.
Opmerking: gebruikers van digitale
hoorapparaten moeten er zeker van zijn dat er in
de hoortoestellen een T-stand geprogrammeerd
is. Dit product is ALLEEN geschikt voor
hoortoestellen met ringleidingstand.
Het is belangrijk dat u de volgende instructies goed doorleest om zo uw CL BLuehook ten
volle te kunnen gebruiken.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek.

Uitpakken
Bij het uitpakken van de CL Bluehook, treft u het volgende in de doos aan:
 1 CL Bluehook
 1 nederlands handleiding


1 set laad units
o
o
o

220V lader
USB lader
Auto lader
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OMSCHRIJVING
Algemene Omschrijving

Multifunctionele
knop
oorhaak

Microfoon opening

Multifunctionele
knop

LED
indicatie

LED Omschrijving
LED
LED flitst elke 3 seconden blauw
LED flitst afwisselend blauw en
rood

Nadat de LED afwisselend
blauw en rood geflitst heeft, flits
deze 8 maal blauw.
LED flitst elke 2 seconden blauw
LED flitst rood

CL Bluehook Stand
CL Bluehook is aan en klaar
voor gebruik
CL Bluehook in wacht stand.
Klaar om gekoppeld te worden
met een ander Bluetooth
appraraat (mobiele telefoon).
De verbinding tussen de CL
Blue Hook en de mobiele
telefoon wordt gelegd.
CL Bluehook is gekoppeld en
klaar voor gebruik
CL Bluehook batterij bijna leeg
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INSTALLATIE
Set Up
Alvorens u de CL Bluehook in gebruik neemt, neem eerst de volgende twee stappen:
1.Laad de batterij
2. Koppel de CL Bluehook met uw mobiele telefoon (Bluetooth verbinding moet aan
zijn)
Batterij laden
Stop de batterij lader (adapter) in het stopcontact. Plug het andere eind van de batterijlader
in het laadpunt op het rechter gedeelte van de clip.
Gedurende het laden wordt een rode LED zichtbaar. Wanneer het laden compleet is, wordt
de LED uitgeschakeld.
Wanneer u de CL Bluehook voor het eerst gebruikt, kan het laden tot drie uur duren.
Wacht u alstublieft tot de rode LED uit is.

Indien de rode LED flitst terwijl de Bluehook in standby is, moet de CL Bluehook opnieuw
geladen worden.
Opmerking:
Overlaad de CL Bluehook niet. Koppel de lader los, wanneer de rode LED niet langer
zichtbaar is.
Gebruik de CL Bluehook niet terwijl deze geladen wordt.

CL Bluehook koppelen
Om de CL Bluehook te kunnen gebruiken moet deze gekoppeld worden met een mobiele
telefoon.
Koppelen is het proces om Bluetooth apparaten met elkaar te verbinden. Wanneer twee
apparaten zijn gekoppeld vormen ze een permanente, beveiligde link met elkaar.
Gekoppelde apparaten blijven gekoppeld zelfs wanneer een van de apparaten uit is of de
verbinding gestopt is. Daarom hoeft er slechts éénmaal gekoppeld te worden.
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INSTALLATIE
Zet de CL Bluehook in ‘power-on’ stand
(houdt de Multicfunctionele knop
gedurende 5 seconden ingedrukt tot de
blauwe LED elke 3 seconden flitst.
Let op dat er geen andere Bluetooth
apparaten in koppelstand staan binnen
een afstand van 10 meter van de CL
Bluehook.
Houdt de VOL+ and VOL-gelijktijdig
ingedrukt gedurende 3 seconden tot de
blauwe en rode LED afwisselend flitsten.
U staat nu in de wachtstand.
Selecteer Bluetooth als verbindingstype
op uw mobiele telefoon.
Stel de mobiele telefoon in op zoeken en
toevoegen van nieuwe apparaten (zie
hiervoor de handleiding van uw mobiele
telefoon).
N.B. Wanneer de mobiele telefoon de CL
Bluehook vindt kan deze als BT019 in de
lijst van gekoppelde apparaten staan. Dit
is correct.

Wanneer de CL Bluehook gevonden
wordt, zal de mobiele telefoon u vragen
een ID code in te voeren. De PIN code
voor de CL Bluehook is “0000” .
De blauwe LED zal nu langzaam
knipperen om aan te geven dat het
koppelen geslaagd is.
De CL Bluehook is nu in stand-by en kan
gebruikt worden als het nodig is.
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DE CL BLUEHOOK GEBRUIKEN
Dragen van de CL Bluehook
U kunt de CL Bluehook aan uw kleding clippen en de oorhaak achter uw linker of rechteroor
plaatsen.
Opmerking: Gebruikers van digitale
hoortoestellen moeten er zeker van zijn dat de
ringleidingstand (T-stand) geprogrammeerd is.

De CL Bluehook aanzetten
Houdt de multifunctionele knop gedurende 5 seconden ingedrukt tot de blauwe LED flitst.
Wanneer er een goede verbinding is, zal de blauwe LED elke 3 seconden flitsen.
Wanneer u de CL Bluehook reeds gekoppeld heeft met een mobiele telefoon zullen de CL
Bluehook en de mobiele telefoon direct verbinding hebben zodra de CL Bluehook aangezet
is.

De CL Bluehook uitzetten
Houd de multifunctionele knop gedurende 3 seconden ingedrukt totdat de rode LED flitst.
Een pieptoon wordt gehoord vanuit de CL Bluehook. Laat de multifunctionele knop los en de
CL Bluehook zal uitschakelen.

Volume regelen
Om het volume gedurende een gesprek te verhogen, drukt u zachtjes op VOL+ .
Om het volume gedurende een gesprek te verlagen, drukt u zachtjes op VOL- .

Een gesprek ontvangen
Druk op de multifunctionele knop om het gesprek te ontvangen. De microfoon op de clip
vangt het geluid van uw stem op. U hoort het gesprek via de oorhaak.

Een gesprek beëindigen
Wanneer het gesprek beëindigd is, drukt u op de multifunctionele knop om het gesprek te
beëindigen.
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DE CL BLUEHOOK GEBRUIKEN
Binnenkomend gesprek afwijzen
Druk gedurende 3 seconden VOL- in tot u een piep hoort, laat dan de knop los. Hierdoor
wijst u het gesprek af.

Een gesprek beginnen
Kies het telefoonnummer op uw mobiele telefoon zoals u dat gewend bent. Wanneer de
verbinding is gemaakt, zal de CL Bluehook het gesprek overnemen.
Het is mogelijk een gesprek te beginnen via spraakherkenning wanneer uw mobiele telefoon
dit ondersteunt. De telefoon moet in hands-free stand staan. Houd de VOL+ ingedrukt totdat
u een toon hoort. Spreek de gewenste naam of het telefoonnummer luid en duidelijk in de
microfoon van de CL Bluehook. Het gewenste nummer wordt automatisch gebeld.

Laatste nummer herhalen
Druk gedurende 3 seconden op VOL- tot u een pieptoon hoort, laat dan de knop los om zo
het laatst gekozen nummer te bellen.
Opmerking: Dit kan alleen in stand-by mode van de CL Bluehook. Deze functie werkt alleen
goed, wanneer de hands-free stand van de mobiele telefoon ingeschakeld staat.

Gesprek overzetten
Wanneer u een telefoongesprek wilt beginnen met uw mobiele telefoon zonder de CL
Bluehook te gebruiken, drukt u op VOL + gedurende 3 seconden.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Werkende frekwenties
Bluetooth criterium
RF Output Power
RF gevoeligheid Superior
Effectieve afstand
Werkings indicatie
Batterij
Spreektijd
Standby tijd
Laad tijd
Audio Output Power
Werkings temperatuur
Opslag temperatuur
Afmetingen
Gewicht

2.4-2.4835 gHz ISM Band
V2.0+EDR
-6 - +4dBm (class2)
-75dBm
maximaal zonder obstakels 10 m
2 LED (blauw en rood)
Oplaadbare Lithium Polymer Batterij
ongeveer 12 uur
ongeveer 250 uur
ongeveer 2-3 uur
(RL=32ohm) 2.5mw
-10C - +45C
-20C - +65C
54 x 25.5 x 24 mm
22.5g

PROBLEMEN OPLOSSEN
De rode LED knippert
 laad de batterij op

De CL Bluehook blijft uitschakelen
 Zorg dat de batterijen volledig geladen zijn

Zorg dat u binnen 10 meter afstand van de mobiele telefoon bent

Last van storingen bij gebruik van de CL Bluehook
 Draadloze telefoons en draadloze netwerken kunnen storingen veroorzaken. Blijft u
zo ver mogelijk verwijderd van deze apparaten wanneer u de CL Bluehook gebruikt.

De mobiele telefoon laat een verbinding zien met de CL Bluehook, maar de CL
Bluehook lijkt niet te werken.






Verzeker u ervan dat de Bluetooth op uw mobiele telefoon aanstaat
Schakel de CL Bluehook uit en zet de CL Bluehook opnieuw aan
Verwijder de bestaande Bluetooth verbinding, en koppel de apparaten opnieuw
Verzeker u ervan dat u binnen 10 meter van uw mobiele telefoon bent
Verzeker u ervan dat de batterijen volledig geladen zijn
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VEILIGHEIDS INFORMATIE
Algemeen
Open de CL Bluehook niet. Neem contact op met uw leverancier voor alle reparaties.
Schoonmaken
Reinig de CL Bluehook met een zachte, droge doek. Gebruik nooit poets- of
reinigingsmiddelen. Deze kunnen de behuizing beschadigen of de electronische
componenten beschadigen.

Milieu
Stel de CL Bluehook niet bloot aan direct zonlicht.
Verzeker u ervan dat er altijd een vrije luchtstroom langs de oppervlakten van de CL
Bluehook kan stromen.
Plaats geen enkel deel van het product in het water en gebruik het product niet in vochtige
omgevingen zoals badkamers.
Stel het product niet bloot aan open vuur of andere gevaarlijke condities.

GARANTIE
Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft aangeschaft, geeft Geemarc garantie
gedurende één jaar. Gedurende deze tijd zijn alle reparaties of vervangingen (onzer
beslissing) gratis. Mocht u een probleem ondervinden kunt u contact met ons opnemen via
onze website www.geemarc.com.
De garantie omvat geen ongelukken, nalatigheid of breuk bij enig onderdeel. Het apparaat
mag niet geopend of veranderd zijn door iemand die geen geautoriseerde Geemarc
vertegenwoordiger is.
De Geemarc garantie beperkt op een enkele wijze uw wettelijke rechten.
BELANGRIJK: UW KASSABON IS DEEL VAN UW GARANTIE EN U MOET DEZE
KUNNEN OVERLEGGEN BIJ EEN GARANTIE CLAIM .

Please note: The guarantee applies to
the United Kingdom only
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VERKLARING: Geemarc Telecom SA verklaart hierbij dat product in
overeenstemming is de belangrijke eisen en andere relevante besluiten zoals die zijn
gesteld in de Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive
1999/5/EEC en in het bijzonder artikel 3 sectie 1a, 1b en sectie 3.

Electrische aansluiting: Het apparaat is ontworpen om alleen te functioneren bij een
voeding van 230V 50Hz. (Geclassificeerd als ‘gevaarlijk voltage’ volgens de EN60950
standaard). Het apparaat beschikt niet over een geïntegreerde aan/uit schakelaar. Om de
stroom uit te schakelen schakelt u de hoofdschakelaar uit, of neemt u de adapter uit het
stopcontact. Wanneer u het apparaat gebruikt, verzeker u ervan dat het hoofdstopcontact
eenvoudig bereikbaar is.
Telefoon aansluiting: De voltages welke aanwezig zijn op het telecommunicatienetwerk zijn
geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) volgens de EN60950
standaard.

AANWIJZINGEN VOOR HERGEBRUIK
-

Verwijder de batterij en lever deze in als klein chemisch afval.
Een andere mogelijkheid is de CL Bluehook in te leveren bij uw leverancier, wanneer
u een nieuw apparaat aanschaft. De leverancier is verplicht bij vervanging de oude te
accepteren.
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