The Sound Solution

Felsökning och serviceorder för WS3/WS4 				
WSTactical XP, WSPro Tac och WSAlert

1. Kontrollista innan du skickar in produkten på reparation
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.
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.
Kontrollera att radioswitchen inte står i AM-läge.

Testa att din mobiltelefon är kompatibel med ditt Peltor Bluetooth hörselskydd.
En stor felkälla är telefonens firmware / mjukvara.

2. Snabbguide till aktivering av ditt 3M Peltor Bluetooth headset WS3/WS4
1. Börja med att ta bort ditt Peltor headset ur mobilens lista över Bluetoothenheter. Ta därefter ut batterierna
ur både telefon och headset.
2. Sätt i nya batterier i Peltor enheterna och starta upp mobilen. Om det gäller WS4, gå till punkt 2a.
För WS3, gå direkt till punkt 3.
2a. Nollställ Peltor WS4 genom att hålla Bluetoothknappen på headsetet intryckt tills lampan lyser rött 		
(detta tar ca. 20-30 sekunder). Lampan kommer först att lysa grönt, blinka grönt innan den lyser rött och en 		
nedåtgående ton hörs.
3. Tryck in och håll Bluetoothknappen på headsetet intryckt tills lampan lyser grönt. (detta tar ca. 6-8 sekunder).
Ditt Peltor headset är nu klart för synkronisering med din mobil. I ditt Peltor headset hörs nu också en kort ton
var tredje sekund.
4. Leta efter nya Bluetoothenheter med mobilen (se mobilens bruksanvisning).
5. Beroende på mjukvaruversion i ditt headset kommer det att hittas som “Peltor WS3” eller “Peltor WS4”.
6. När mobilen hittat ditt Peltor headset kommer den att fråga efter en pinkod. Pinkoden är fyra nollor 		
(0000). Tryck in koden och sedan “OK”.
7. Välj att ansluta ditt Peltor headset på mobilen och det är klart att användas. För mer utförliga användar-		
instruktioner, se produktens manual.
Skulle det fortfarande vara problem med Bluetoothlänken, prova även att byta mobilen till ett annat märke 		
eller modell. Eventuellt kan felet ligga i mobilens Bluetooth. Utför sedan samma steg 1-7.
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 reklamation / service eller kontakta 3M / Peltor                                                                 
för mer information . Vid inlämning för reklamation / service använd 3M Peltors serviceorder.   
Garantivillkoren: 12 månaders garanti från inköpsdatum. Bifoga ALLTID inköpsbevis vid garantiärenden
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3. Serviceorder
För att underlätta och snabba på vår servicehantering vill vi att serviceblanketten alltid är ifylld när en produkt
skickas för service. Blanketten skall sedan bifogas med produkten.
KUNDUPPGIFTER (ej komplett eller felaktiga uppgifter debiteras

REPARATIONSADRESS

Företag/Namn

Postpaket skickas till:

med 200 SEK + moms)

____________________________________

Kontaktperson ____________________________________
Adress		

____________________________________

Postnummer & Ort _________________________________

3M / Peltor Serviceavdelningen
BOX 2341
Malmstensgatan 19
331 02 VÄRNAMO
Företagspaket skickas till:

Telefon		

____________________________________

3M / Peltor Serviceavdelningen

E-post/Fax

____________________________________

331 40 VÄRNAMO

Datum		

____________________________________

Frågor?

Ert ordernr/ref

____________________________________

Org. nummer

____________________________________

Fakturaadress

____________________________________

Ingelundsvägen 21

Kontakta oss på peltorservice.se@mmm.com
eller kundservice tel: 0370-65 65 00
GARANTI ELLER SERVICE

Postnummer & Ort __________________________________

Garanti 12 månaders garanti från 		
inköpsdatum. Kopia av kvitto skall bifogas.
Bifogas kvitto för att åberopa garanti efter
genomförd betalbarservice görs ett avrop
på 10% av fakturan.

Produkt

____________________________________

Service och översyn

Märke/Modell

__________________________ Antal _____

Serienummer

____________________________________

Kostnadsförslag önskas (kostar 		
200 SEK + moms och ev returfrakt om 		
reparation inte önskas enl. förslaget)
Takpris: _________________

FELBESKRIVNING
Sändning

Glapp		

Hjässbygel

Tyst periodvis

Mottagning

Kabel		

Mikrofon

DOA

Bluetooth

Högtalare

Tyst hela tiden

Annat: ____________________

Telefonmodell ____________________________________
ÖVRIG INFORMATION (fyll i uppgifter som underlättar felsökning)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

