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Gebruikershandleiding voor Dragon draadloze Bluetooth Headset

Overzicht
De Bluetooth Headset is ontworpen voor handenvrije communicatie met uw mobiele
telefoon, tablet of computer. Het product wordt geleverd met een adapter voor aansluiting
op de USB-poort van uw computer.

1 – Microfoonknop (onderdrukken/activeren)

6 – Mini-USB-oplaadcontact

2 – LED-indicatielampje

7 – Volume lager

3 – Microfoon

8 – Volume hoger

4 – AAN/UIT-schakelaar

9 – Speaker

5 – Omkeerbaar oorhaakje

1 – USB-aansluiting
2 – LED-indicatielampje
3 – Schuifhoes
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De headset opladen
De headset wordt geleverd met een ingebuwde, oplaadbare batterij. Laad de batterij volledig
op voor het eerste gebruik met de meegeleverde USB-kabel. Het duurt ongeveer 2 uur
voordat de eenheid volledig is opgeladen.
De USB-kabel aansluiten:
1. Sluit het ene uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van de computer.
2. Sluit het andere einde aan op het mini-USB-contact van de headset.
Als het rode indicatielampje aan is, wordt de headset opgeladen. Het rode licht gaat uit als de
headset volledig is opgeladen.
Batterij bijna leeg

Als de batterij van de headset bijna leeg is, knippert het rode LED-indicatielampje op de
headset ter aanduiding dat de batterij moet worden opgeladen.

De headset dragen
De headset kan zowel links als rechts worden gedragen.
Verdraai het oorhaakje zoals hieronder wordt afgebeeld voor gebruik met het linker of rechter
oor door het eerst naar u toe te klappen en het vervolgens naar de tegenovergestelde kant te
draaien.

Voor het dragen van de headset plaatst u het oorhaakje zorgvuldig over uw oor. Zorg ervoor
dat de microfoon naar uw mond wijst voor optimale spraakherkenning.

De headset inschakelen
De AAN/UIT-schakelaar bevindt zich aan de rechterkant van de headset. Hiermee schakelt u
de stroom in of uit, maar u kunt er niet de microfioon mee onderdrukken of activeren. Hiervoor
gebruikt u de microfoonknop, zoals hierna in deze handleiding wordt beschreven.
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Inschakelen: druk de schakelaar omhoog. Een blauw LED-lampje geeft aan dat de
eenheid is ingeschakeld.
Uitschakelen: druk de schakelaar omlaag. Een rood LED-lampje geeft aan dat de eenheid
is uitgeschakeld.

De headset voor dicteren aansluiten
Start uw headset aan de hand van de onderstaande stappen:
1. Controleer voor het gebruik dat de headset volledig is opgeladen en de USB-kabel van
de headset verwijderd is.
2. Steek de adapter in de USB-poort van uw computer. De blauwe LED op de adapter gaat
knipperen.
3. Schuif de AAN/UIT-schakelaar op de headset naar de ingeschakelde positie (ON). De
blauwe LED op de headset gaat af en toe knipperen.
De LED op de adapter gaat na 30 seconden constant blauw branden. Dit houdt in dat de
twee componenten verbonden zijn, klaar voor gebruik. Let er echter op dat de microfoon
onderdrukt is en er nog geen audio naar de computer wordt verzonden.
4. Druk op de microfoonknop van de headset. De LED op de adapter gaat nu langzaam
blauw knipperen.
Opmerking

De headset hoeft niet als standaard audioapparaat te worden ingesteld voor gebruik met
Dragon. Als u echter het geluid van de computer door de headset wilt horen of de headset
voor andere toepassingen wilt gebruiken, is het wellicht noodzakelijk om de audioinstellingen van de computer aan te passen.

De adapter
Open de schuifhoes van de adapter en sluit de adapter aan op een USB-poort van uw
computer. De blauwe LED knippert om aan te geven dat de adapter stroom ontvangt en
5
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functioneert.
Als u klaar bent met het gebruik van de headset, kunt u de adapter uit de USB-poort
verwijderen of in de computer laten voor een volgend gebruik. Trek de adapter voorzichtig uit
de poort om te verwijderen.

De geluidsinstellingen van de computer
aanpassen
Zorg ervoor dat de headset correct is geconfigureerd zodat de computer deze als
standaardapparaat gebruikt voor opnemen en afspelen.
1. Klik in het Configuratiescherm van uw computer op Geluid.
2. Controleer in de dialoog Geluid dat de draadloze Bluetooth headset van Dragon
("Dragon_BT_Adaptor_SG106") als standaardapparaat is geselecteerd op de tabs
Afspelen en Opnemen.
3. Klik op OK.
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Indicatielampjes en waarschuwingen
De LED-lampjes op de headset en de adapter geven informatie over de huidige status van
het apparaat.

Headsetwaarschuwingen
LED-indicatielampje

Headsetstatus

LED knippert afwisselend rood en blauw

Headset afstemmen

Blauwe LED knippert om de 2 seconden

Niet verbonden met de adapter

Blauwe LED knippert tweemaal om de 4 seconden

Verbonden met adapter

Rode LED knippert inplaats van blauwe LED

Batterij bijna leeg

Adapterwaarschuwingen
LED-indicatielampje

Headsetstatus

Blauwe LED knippert snel

Gereed voor verbinding met headset

Blauwe LED knippert tweemaal om de 3 seconden

Afstemmodus

Blauwe LED aan

Afspeelmodus

Blauwe LED knippert langzaam

Luistermodus

Geen LED-indicatie

Niet aangesloten op de headset

De headset gebruiken met Dragon
NaturallySpeaking
Volg deze stappen als u de headset met Dragon NaturallySpeaking gaat gebruiken:
1. Steek de USB-adapter in uw computer. Zorg ervoor dat de headset is opgeladen en
ingeschakeld (waarover informatie in deze handleiding) en controleer dat de headset is
afgestemd op de adapter en dat de verbinding hiermee tot stand is gebracht.
2. Start Dragon.
3. Als u nog geen gebruikersprofiel hebt, vraagt Dragon u dit nu aan te maken. U kunt dan
de headset als microfoon kiezen.
Als u echter al een profiel in Dragon hebt, gaat u naar het menu Profiel > Dictaatbronnen
7
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beheren op de Dragon-balk en voegt u de headset toe.
Opmerking: met meerdere dictaatbronnen in uw profiel kunt u dezelfde aanpassingen
gebruiken, zoals woorden en woordgroepen die u aan het lexicon hebt toegevoegd,
ongeacht welk audio-apparaat u gebruikt.
4. Als Dragon de lijst met bronnen weergeeft waaruit u kunt kiezen, selecteert u Dragon
Bluetooth Headset in Dragon versie 13 of Enhanced Bluetooth in Dragon versie 12.

5. Klik op Selecteren en druk op de microfoonknop van de headset om de microfoon te
activeren. Dragon vraagt u wat tekst voor te lezen om het geluidsniveau van uw headset te
testen.
Opmerking

Als Dragon meldt dat het geluidsvolume te laag is, kan de microfoon van de headset
onderdrukt zijn. Probeer de microfoonknop nogmaals in te drukken en lees de tekstmeldingen
opnieuw. Als het geluidsniveau nog steeds niet verbetert, is het Windows-geluidssysteem
mogelijk niet goed ingesteld. Ga naar http://netherlands.nuance.com/ondersteuning/ voor
assistentie.
Als alle benodigde instellingen zijn uitgevoerd, opent Dragon uw profiel.

De Dragon-microfoon inschakelen
Het is van belang dat u naast de headset-microfoon ook de Dragon-microfoon inschakelt om
te dicteren.
U schakelt de Dragon-microfoon in met de plustoets (+) op het numerieke toetsenbord of
door op de microfoonknop van de Dragon-balk te klikken, zoals hier is afgebeeld.

De microfoon is uitgeschakeld.

De microfoon is ingeschakeld.

Opmerking
n

Zelfs als het Dragon-microfoonpictogram rood is, wat aangeeft dat de microfoon uit is,
kan uw headset-microfoon nog steeds ingeschakeld en geactiveerd zijn. U spaart de
batterij door de headset uit te schakelen nadat u Dragon hebt gebruikt.
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n

Als de draadloze Bluetooth Headset van Dragon niet in stap 4 wordt weergegeven,
moet u waarschijnlijk de Bluetooth USB-adapter verwijderen en opnieuw plaatsen.

BELANGRIJK:

Het is raadzaam om telkens als u Dragon gebruikt de USB-adapter van de headset op
dezelfde poort van uw computer aan te sluiten.

De onderdelen van de headset afstemmen
en verbinden
Voor de onderlinge communicatie moeten de headset en USB-adapter voor het eerste
gebruik op elkaar zijn afgestemd. Eenmaal afgestemd, moet u ze verbinden als u ze gaat
gebruiken.

Afstemmen
Uw headset en adapter zijn afgestemd bij levering. Als de afstemming verloren gaat, volgt u
deze stappen:
1. Schakel de headset in en houd de microfoonknop gedurende ongeveer 3 seconden
ingedrukt om de afstemmodus te starten. De rode en blauwe LED-lampjes op de headset
gaan knipperen.
2. Steek de adapter in de USB-poort van de computer. De blauwe LED knippert met tussenposen ter indicatie van de afstemmodus.
3. De headset en adapter worden automatisch afgestemd nadat ze met succes zijn verbonden. De blauwe LED op de headset knippert tweemaal om de 4 seconden en de
blauwe LED op de adapter blijft branden.
Opmerkingen
n

Druk pas op de microfoonknop van de headset NADAT de blauwe LED wordt
weergegeven.

n

De afstemming van de headset duurt 2 minuten. De headset keert terug naar de
modus klaar voor gebruik als de afstemming niet binnen 2 minuten heeft plaatsgevonden.

n

De afstemming van de adapter duurt 30 seconden. Als de afstemming mislukt, verwijdert u de adapter voorzichtig uit de computer en brengt u deze opnieuw aan.

Nadat u de eerste afstemming van de headset en de adapter hebt uitgevoerd, worden de
onderdelen bij een volgend gebruik automatisch afgestemd.

Verbinden
Als u de headset inschakelt of als u terugkeert van buiten het beschikbare bereik van de
adapter, worden de headset en de adapter automatisch verbonden en gaat de LED op de
adapter branden.
Als de headset is uitgeschakeld of buiten het beschikbare bereik van de adapter is, wordt de
verbinding verbroken en gaan de LED-lampjes uit.
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De headset opnieuw instellen
Als u problemen ondervindt met de verbinding van de reeds afgestemde onderdelen van de
headset, moet u deze wellicht opnieuw instellen. U doet dit door zowel de knoppen voor de
microfoon als voor de volumeregeling gedurende 4 seconden tegelijkertijd in te drukken. De
knoppen niet loslaten voordat de rode en blauwe LED-lampjes beide aan zijn.
Opmerking

Met het herstellen van de headset wordt de afstemming van alle onderdelen verwijderd. Als u
de headset opnieuw inschakelt, wordt de afstemming automatisch gestart.

Verzorging en onderhoud
Volg alle instructies voor verzorging en onderhoud voor een langere levensduur van uw
apparaat.
Houd alle onderdelen van de headset droog en uit de buurt van water.
Bescherm de onderdelen van de headset tegen direct zonlicht of hoge temperaturen. Hoge
temperaturen verkorten de levensduur van electronische apparatuur, vernielen de batterij of
vervormen de kunststof onderdelen. Ook niet blootstellen aan extreem lage temperaturen.
Probeer nimmer de onderdelen van de headset uit elkaar te nemen of objecten in het product
te steken.
Laat het product niet vallen op harde oppervlakken.
Gebruik geen sterke chemicaliën of schoonmaakmiddelen voor het reinigen van de
onderdelen van de headset. Voorkom krassen van het oppervlak met scherpe voorwerpen.
Gebruik de headset niet gedurende intensieve training. Transpiratievocht kan het product
beschadigen.

Veelgestelde vragen
Waarom is de rode LED uit als de headset wordt opgeladen?
n

Zorg ervoor dat de oplaadkabel correct op de headset is aangesloten.

n

De batterij van de headset is bijna leeg of uitgeput. Laad de batterij gedurende
ongeveer 30 minuten totdat de rode LED gaat branden.

Waarom kan ik het geluid niet duidelijk horen via de headset?
n

Zorg ervoor dat de headset binnen het bereik van de adapter is en dat er zich geen
obstructies tussen de headset en de adapter bevinden.
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Specificaties
Bluetooth-versie

Headset: Bluetooth V3.0, Adapter: Bluetooth V2.1+EDR

Bluetooth-profielen

Headset, handenvrij, A2DP, AVRCP

Werkafstand

10 meter

Spraakduur headset

Ongeveer 10 uur

Tijdsduur headset gereed

Ongeveer 200 uur

Oplaadtijd headset

Ongeveer 2 uur

Opmerkingen

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van het FCC-reglement. Gebruik is onderworpen aan de
volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
(2) dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een
ongewenste werking veroorzaken.
Door het aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd
door de verantwoordelijke conformiteitsinstantie kan de bevoegdheid van de gebruiker tot
het bedienen van de apparatuur vervallen.
Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Andere namen van
producten en bedrijven die hierin genoemd worden, kunnen handelsmerken of
handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaren.
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