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Inleiding
De Industrial Clothing Division van Levi’s heeft samen met
Philips Electronics werkkleding ontworpen die voorzien is
van exclusieve technologie.
Levi Strauss & Co is in 1853 begonnen met het maken van
sterke, functionele broeken met verstevigde zakken voor de
gouddelvers in Californië. Het nieuwe Levi’s ®-merk ICD+ is
het resultaat van de natuurlijke ontwikkeling van een bedrijf
dat van oudsher werkkleding maakt waarbij de vorm bepaald
wordt door de functie.
De ICD+-lijn van draagbare elektronica combineert de
functionaliteit van moderne kleding met de allernieuwste
communicatietechnologie en is speciaal ontworpen voor
mannen en vrouwen die de spelregels van hun eigen leven
bepalen.

Waarschuwing
Voordat het jack gewassen wordt, moeten alle apparaten
en aansluitingen worden verwijderd!

Productoverzicht
Afstandsbediening
Stoppen

Onderbreekt de muziekweergave

Weergeven

Start de muziekweergave

Volgend

Selecteert het volgende nummer
Spoelt de muziek snel door

Telefoon

– spraakgestuurd bellen
– telefoon aannemen
– verbinding verbreken

Muziek

Geeft de muziek van de MP-3-speler weer
over de telefoon

Mute

Schakelt de microfoon uit

Stereo

Selecteert links mono – rechts mono of
stereogeluid

Volume

Stelt het volume van de hoofdtelefoon in

MP-3-speler
Zie de handleiding van de Rush MP-3-speler van Philips of
bezoek www.rush.philips.com
Mobiele telefoon
Zie de handleiding van de Xenium gsm-telefoon van Philips
of bezoek www.pcc.philips.com
Hoofdtelefoon-microfooncombinatie
Philips Eargear-hoofdtelefoon plus microfoon in een
afneembaar kraagstuk van textiel

Installatie
Het systeem bestaat uit twee apparaten - de MP-3-speler en
de mobiele telefoon - plus een afstandsbediening en een
hoofdtelefoon-microfooncombinatie.
Voorbereiding
Controleer voor het eerste gebruik of alle batterijen nieuw (of
volledig opgeladen) en goed aangebracht zijn.
• Om de telefoon op te laden, moet deze eerst uit het jack
genomen worden (zie de telefoonhandleiding voor
informatie over het opladen van de batterij).
• De MP-3-speler werkt op 2 AAA- of LR03-batterijen. Het
batterijvak bevindt zich op de achterkant van het
apparaat (zie de handleiding van de MP-3-speler).
• De afstandsbediening werkt op één AAA- of LR03batterij. Het batterijvak bevindt zich op de achterkant van
de afstandsbediening.
Om spraakgestuurd bellen (voice dialling) mogelijk te maken,
moet de telefoon zó geprogrammeerd worden dat hij uw
stem herkent. Verder moeten er telefoonnummers worden
opgeslagen en aan een naam of woord van uw keuze
worden gekoppeld (zie het betreffende hoofdstuk in de
telefoonhandleiding).
• Vóór het programmeren moet de telefoon worden
losgekoppeld van het systeem. Neem de telefoon uit het
jack of maak de stekker los.
De MP-3-speler kan alleen muziek afspelen als er muziek op
het apparaat is opgeslagen.
Zie voor het downloaden van muziek de handleiding van de
MP-3-speler.
• Voordat u muziek naar de MP-3-speler downloadt, moet
deze uit het jack genomen worden.

Monteren – eerste gebruik & na een wasbeurt
Als de apparaten klaar zijn voor gebruik, kan het systeem in
het jack gemonteerd worden.
Sommige onderdelen hoeven alleen vóór het eerste gebruik
en na een wasbeurt gemonteerd te worden.
1. Steek de drukknoopconnectors voor de telefoon en de
MP-3-speler in het jack.
2. Steek de drukknoopconnectors voor de hoofdtelefoonmicrofooncombinatie in het jack.
Deze drukknoopconnectors kunnen tot de volgende
wasbeurt in het jack blijven. Dan dienen ze tijdelijk
verwijderd te worden.
Opmerking: Er zitten identificatielabels op de connectors,
zakken en het jack. Daardoor weet u welke connector bij
welk apparaat hoort.
3. Steek het kraagstuk van textiel met de hoofdtelefoon en
microfoon door de opening in de kraag en voer de
hoofdtelefoon door knoopsgaten aan de achterzijde van
de kraag. Trek de microfoonlip door het grote knoopsgat
aan de kraag en zet deze vast met klittenband. Schuif de
microfoon vervolgens in zijn behuizing.
4. Sluit de hoofdtelefoon- en microfoonstekers aan op de
betreffende stekerbussen.
5. Plaats de afstandsbediening in de daartoe bestemde zak.
6. Steek de drukknoopconnectors van de afstandsbediening
in het jack.
De afstandsbediening kan tot de volgende wasbeurt in
het jack blijven. Dan dient deze tijdelijk verwijderd te
worden.
De afstandsbediening dient ook uit de zak gehaald te
worden als de batterij vervangen moet worden.
Opmerking: Zorg ervoor dat alle connectors stevig zijn
aangesloten.
Het jack is nu klaar voor dagelijks gebruik.

Monteren – dagelijks gebruik
1. Plaats de telefoon en de MP-3-speler in de daarvoor
bestemde zakken.
Opmerkingen: De apparaten kunnen op verschillende
plaatsen aan het jack worden bevestigd. Deze zijn te
herkennen aan de identificatielabels.
De telefoon en de MP-3-speler dienen met de aansluitpunten
naar boven in de zakken geplaatst te worden..
De telefoon zit ondersteboven!
De telefoon moet ingeschakeld zijn en in de neutrale stand
staan. Bij de Xenium-telefoon betekent dit dat de klok te zien
is.
Zorg ervoor dat de MP-3-speler aanstaat en dat de
toetsblokkering (HOLD-schakelaar) is ingeschakeld.
1. Bevestig de zakken aan het jack.
2. Steek de telefoonstekker in de telefoon en de jack in de
MP-3-speler.
Opmerking: Zorg ervoor dat alle connectors stevig zijn
aangesloten.
Het jack heeft speciale houders voor de hoofdtelefoonmicrofooncombinatie.
Het jack is nu klaar voor gebruik.
Opmerkingen: U kunt de telefoon of MP-3-speler altijd van
het systeem loskoppelen door de stekker los te maken en de
zak van het klittenband los te trekken.
De zakken kunnen als draagtassen worden gebruikt. Zo kunt
u de producten afzonderlijk gebruiken waar u maar wilt.

Speciaal voor het Mooring-combinatiejack
Bij het Mooring-combinatiejack kunt u het vest aan het jack
vastritsen. In dat geval kunnen de MP-3-speler en de
telefoon aan het jack worden bevestigd in plaats van aan het
vest. Daardoor zijn de apparaten beter toegankelijk.
U kunt de afstandsbediening ook óp het jack dragen in plaats
van erin.
Zo bevestigt u de apparaten aan het jack:
1. Maak de stekkers van de telefoon en de MP-3-speler los
en trek de zakken los van het vest.
2. Bevestig de zakken op de daartoe bestemde plaatsen
aan de buitenkant van het jack. De connectors worden
door de speciale openingen in het jack geleid.
3. Duw de zak van de afstandsbediening in zijn geheel door
de opening in het jack.
Speciaal voor het Producer-jack
Bij het Producer-jack kunt u de afstandsbediening achter de
klep op de voorzijde of óp de voorzijde “dragen”.
• Wanneer u de afstandsbediening aan de buitenzijde wilt
dragen, moet deze in zijn geheel door de opening in het
jack geduwd worden.

Gebruik
Het systeem wordt geleverd met een afstandsbediening.
Hiermee kunt u de belangrijkste functies van de aangesloten
apparaten bedienen terwijl u vrij bent om te gaan en staan
waar u wilt. U kunt muziek afspelen, telefoongesprekken
voeren en zelfs muziek afspelen over de telefoon.
Wanneer u meer functies van een apparaat wilt gebruiken,
koppelt u het gewoon los waarna u alle functies kunt
bedienen. Dit is vooral handig om nieuwe muziek op de
MP-3-speler op te slaan of om de telefooninstellingen te
wijzigen.
Muziek afspelen
• U start de muziekweergave door op knop [symbool] op de
afstandsbediening te drukken.
• U stopt de muziekweergave door op knop [symbool] op
de afstandsbediening te drukken.
• U gaat naar het volgende nummer door op knop
[symbool] op de afstandsbediening te drukken. Houd
knop [symbool] ingedrukt als u snel wilt doorspoelen.
Telefoneren
• Als u gebeld wordt, kunt u de telefoon beantwoorden
door op knop [symbool] te drukken. De muziek van de
MP-3-speler wordt nu automatisch onderbroken (als deze
aanstond).
1. U kunt zelf bellen door op knop [symbool] te drukken. Als
de telefoon gesproken commando’s kan ontvangen, hoort
u een pieptoon.
2. Zeg de naam die bij het nummer hoort dat u wilt bellen.
De telefoon probeert nu een verbinding tot stand te
brengen.
Opmerking: Als de telefoon op het jacksysteem is
aangesloten, bevindt hij zich in de hands-free stand.

Alarmnummer bellen
1. Koppel de telefoon los
2. Neem de telefoon uit de zak
3. Bel 112
4. Druk op knop [symbool] op de telefoon
112 is het Europese alarmnummer. Als u de telefoon buiten
Europa gebruikt, moet u het plaatselijke alarmnummer
bellen.
• U beëindigt een gesprek door op knop [symbool] te
drukken. De muziek van de MP-3-speler wordt nu
automatisch hervat (mits deze bij aanvang van het
gesprek aanstond).
• U kunt tijdens een gesprek de microfoon uitzetten door
op knop [symbool] te drukken. De microfoon pikt dan
geen geluiden meer op. Dit kan van pas komen als u
even iets wilt bespreken dat uw gesprekspartner aan de
telefoon niet mag horen.
à Als u de persoon aan de telefoon muziek van uw MP-3speler wilt laten horen, drukt u op knop [symbool].
Opmerking: Als u muziek afspeelt via de telefoon kunt u de
muziek zelf niet horen.
Instellingen
• U stelt het volume in met het duimwieltje op de
afstandsbediening.
• U kunt het geluid van de hoofdtelefoon van links-mono
naar rechts-mono of stereo omschakelen door herhaalde
malen op knop [symbool] te drukken.

Onderhoud
Wassen
Het jack kan in de wasmachine worden gewassen.
Opmerking: Voordat het jack gewassen wordt, moeten de
apparaten, de afstandsbediening, de hoofdtelefoonmicrofooncombinatie en alle aansluitingen worden
verwijderd.
Zo verwijdert u de onderdelen van het systeem:
1. Maak de drukknoopconnectors voor de telefoon, de MP3-speler en de hoofdtelefoon-microfooncombinatie los.
2. Verwijder de telefoon, MP-3-speler, hoofdtelefoonmicrofooncombinatie en de afstandsbediening inclusief
de zakken.
Opmerkingen: Zorg ervoor dat de volledige hoofdtelefoonmicrofooncombinatie is losgemaakt van het jack.
Er mogen geen drukknoopconnectors op het jack
aangesloten blijven. De in het jack geïntegreerde connectors
zijn veilig in de wasmachine mits de wasvoorschriften
worden opgevolgd.
Na de wasbeurt monteert u het systeem weer in het jack
zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Monteren - eerste
gebruik’.
Voordat u om technische hulp vraagt
Probleem
Mogelijke oorzaak
Remedie
De afstandsbediening reageert niet. • Telefoon niet
• Controleer de stekker van de
aangesloten.
apparaten en de
drukknoopconnectors.
• MP-3-speler niet
aangesloten.
• Afstandsbediening
niet aangesloten.
• Controleer bij ieder apparaat
• Batterij
en de afstandsbediening of de
afstandsbediening
batterij (bijna) leeg is.
leeg.
• Batterij telefoon

•
Geen geluid.

•
•
•
•

leeg.
Batterij MP-3speler leeg.
Hoofdtelefoon niet • Controleer de aansluitingen
aangesloten.
van de hoofdtelefoon.
MP-3-speler niet • Controleer de aansluitingen
aangesloten.
van de MP-3-speler of
telefoon.
Telefoon niet
aangesloten.
• Controleer of er muziek op de
MP-3-speler is opgeslagen.
Geen muziek
(zie de handleiding van de
opgeslagen op de
MP-3-speler).
MP-3-speler.

De persoon die mij belt hoort me
niet.

• Microfoon niet
• Controleer de aansluiting van
aangesloten.
de microfoon.
• Storingsbron in de • Probeer een andere locatie of
omgeving of
positie. Controleer de
zwakke ontvangst.
ontvangst.

De MP-3-speler functioneert niet
normaal.

• Toetsblokkering is • Schakel toetsblokkering in
niet ingeschakeld
met de HOLD-schakelaar.
en de toetsen
worden per
ongeluk ingedrukt.

