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Introduktion
Levi’s Industrial Clothing Division och Philips Electronics har
utvecklat moderna kläder med exklusiva egenskaper för
nästa generation yrkesarbetare.
Levi Strauss & Co grundades genom att erbjuda starka
arbetsbyxor med förstärkta fickor för kaliforniska
guldgruvearbetare på 1850-talet. Det nya Levi’s ®-märket
ICD+ är en naturlig vidareutveckling av företagets strategi
”form follows function” för arbetskläder.
Sortimentet ICD+ innehåller elektronisk utrustning som är
inbyggd i kläderna, vilket kombinerar funktionaliteten i
dagens moderna kläder med det allra senaste inom
kommunikationstekniken. Kläderna har utformats för
människor som lever sitt liv efter sina egna regler.

Anmärkningar och varningar
All utrustning och alla kopplingar skall tas ur jackan
innan den tvättas!

Produktöversikt
Översiktsdiagram med beskrivningsrutor (call outs). Texten i beskrivningsrutorna utgörs av en etikett för kontrollen/detaljen plus en kort
beskrivning av dess funktion och arbetssätt. T.ex.:

Fjärrkontrollenhet
Stop

Avbryt musikavspelning

Play

Starta musikavspelning.

Next

Välj nästa spår
Snabbspola musiken framåt

Phone Voice Dial – ring upp med hjälp av röstkommando.
Accept call - svara på ett inkommande samtal.
Hang-up – bryt anslutningen.
Music Sänder musiken från MP3-spelaren via telefonen.
Mute

Tystar mikrofonen.

Stereo Välj vänster mono – höger mono eller stereoljud.
Volume Justera volymen i hörlurarna.
MP3-spelaren
Se bruksanvisningen till Philips Rush MP3-spelare, eller
besök www.rush.philips.com
Mobiltelefon
Se bruksanvisningen till Philips Xenium GSM-telefon, eller
besök www.pcc.philips.com
Hörlurar och mikrofonenhet
Philips Eargear hörlurar, plus mikrofon innanför en löstagbar
tygkrage.

Installation
Systemet består av två apparater, MP3-spelaren och
mobiltelefonen, plus en fjärrkontrollenhet och en enhet med
hörlurar och mikrofon.
Förberedelser
Se till att alla batterier är nya eller fullt laddade, och korrekt
isatta innan utrustningen används.
• Före laddning, ta först ut telefonen ur jackan (för
information om laddning av batteriet, se bruksanvisningen
till telefonen).
• Till MP3-spelaren behövs 2 st. AAA (eller LR03)-batterier.
Batteriluckan finns på enhetens baksida. (se
bruksanvisningen till MP3-spelaren).
• Till fjärrkontrollen behövs 1 st. AAA (LR03)-batteri.
Batteriluckan finns på enhetens baksida.
För att röststyrd uppringning ska vara möjlig måste telefonen
programmeras så att den känner igen din röst, och dessutom
måste telefonnummer lagras och matchas mot de ord du vill
använda (se avsnittet Röstuppringning i bruksanvisningen till
telefonen).
• Se till att telefonen ej är ansluten till systemet när du
programmerar den. Avlägsna antingen telefonen från
jackan eller lossa kontakten.
För att kunna spela musik från MP3-spelaren måste du lagra
musik i apparaten.
För information om nerladdning av musik, se bruksanvisningen till MP3-spelaren.
• Ta ut spelaren från jackan innan du laddar ner musik till
MP3-spelaren.

Montering - Första användningen
efter tvätt
(Obs: Denna del kan variera beroende på typ av jacka)

När du gjort i ordning enheterna kan du börja montera ihop
systemet i jackan.
Vissa av detaljerna behöver bara monteras första gången du
använder jackan, därefter endast efter tvätt.
1. Anslut telefonens och MP3-spelarens
tryckknappskontakter i jackan.
2. Anslut mikrofonens och hörlurarnas tryckknappskontakter
i jackan.
A. Kombinerad illustration för 1 och 2
Dessa tryckknappskontakter kan sitta kvar i jackan tills
dess att du skall tvätta den, då de avlägsnas temporärt.
OBS: Det sitter märketiketter på kontakter, fickor och
jacka. De gör det enklare att matcha apparat och kontakt.

(Översiktsbild som visar fickornas placering. Ikonerna med förklarande beskrivningsrutor visas också här).
(Detaljerad ritning över tryckknappskontakten).

3. Sätt in tygkragen som innehåller hörlurarna och
mikrofonen genom kragöppningen som leder hörlurarna
genom knapphålen på kragens baksida. Dra
mikrofontungan genom det stora knapphålet i kragen och
fäst den med kardborrband, skjut sedan in mikrofonen i
höljet.
B. illustration för 3

(Översiktsbild som visar hur och var tygremsan placeras).

4. Anslut hörlurarnas och mikrofonenhetens jackproppar till
kontakterna.
C. illustration för 4
5. Placera fjärrkontrollen i dess ficka.
D. illustration för 5
6. Anslut fjärrkontrollenhetens tryckknappskontakter till
jackan.
Fjärrkontrollenheten kan sitta kvar i jackan tills dess att
du skall tvätta den, då den tas bort tillfälligt.

Då och då måste du ta bort fjärrkontrollenheten från dess
ficka för att byta ut batteriet.
E. illustration för 6
OBS: Kontrollera att alla kontakter är ordentligt anslutna.
Du har nu gjort i ordning jackan för daglig användning.
Montering – Daglig användning
(Obs: Denna del kan variera beroende på typ av jacka)

1. Lägg in telefonen och MP3-spelaren i respektive fickor1.
F. illustration för 1
Anmärkningar: Apparaterna kan fästas på flera olika ställen
på jackan. Dessa ställen kan markeras med hjälp av
märketiketterna.
Kontrollera att telefonens och MP3-spelarens
anslutningspunkter pekar uppåt när du placerar apparaterna i
respektive fickor.
Telefonen skall sitta upp och ner!
Se till att telefonen är påslagen och i neutralläget. Med en
Xenium-telefon betyder detta att klockan visas.
Se till att MP3-spelaren är påslagen och HOLD-omkopplaren
i läget På.
2. Fäst fickorna på jackan.
G. illustration för 2
3. Anslut telefonpluggen till telefonen och jackkontakten till
MP3-spelaren.
H. illustration för 3

(Översiktsbild som visar fickornas placering. Ikonerna med förklarande beskrivningsrutor visas också här).
(Detaljerad ritning som visar hur enheterna placeras)
(Detaljerad ritning över tryckknappskontakten).

OBS: Kontrollera att alla kontakter är ordentligt anslutna.
Jackan är försedd med särskilda hållare för hörlurar och
mikrofon.
Nu är jackan klar att använda.

OBS: Du kan alltid koppla bort telefonen eller MP3-spelaren
från systemet genom att helt enkelt koppla ur dem och dra
bort fickorna från kardborrbandet.
Fickorna kan användas som väskor. Det gör att du kan
använda produkterna var för sig, när och var du vill.

Särskild del på jackkombinationen Mooring.
Med den kombinerade väst-jackan Mooring kan du fästa
västen och jackan vid varandra. När de dragits ihop med
dragkedjan går det att fästa MP3-spelaren och telefonen på
jackan istället för på västen. Det gör det lättare att komma åt
apparaterna när så behövs.
Du kan även bära fjärrkontrollenheten utanpå jackan istället
för inuti den.
Fäst apparaterna utanpå jackan på följande sätt,
1. Tag ur kontakterna för telefonen och MP3-spelaren och
avlägsna apparatfickorna från västen.
G + H återanvänds som illustration för 1
2. Fäst fickorna på respektive plats utanpå jackan.
Kontakterna kan matas genom de särskilda hålen i
jackan.
I. illustration för 2
(detaljerad illustration över hålen och hur sladdarna dras genom dem).

3. Tryck hela fjärrkontrollsfickan genom öppningen i jackan
J. illustration för 3
(detaljerad illustration över hålet och hur fjärrkontrollen förs genom det).

Särskilt avsnitt för jackan Producer.
Med Producer-jackan kan du ”bära” fjärrkontrollenheten
antingen under den främre fliken eller på utsidan.
• För att du skall kunna bära fjärrkontrollenheten på
utsidan, måste den tryckas helt genom öppningen i
jackan.
(detaljerad illustration över hålet och hur fjärrkontrollen förs genom det).

Använda utrustningen
En fjärrkontrollenhet följer med systemet. Med denna enhet
kan du styra de viktigaste funktionerna i de anslutna
apparaterna medan du befinner dig i rörelse.
Du kan spela musik, ringa och ta emot samtal, och till och
med spela musik i telefonen.
Om du vill använda fler av apparatens funktioner, koppla då
bara ur den och du kan använda alla dess funktioner. Detta
är särskilt praktiskt när du vill lagra ny musik på MP3spelaren eller när du vill ändra telefonens inställningar.
(Översiktsritningar med fjärrkontrollen och beskrivningsruta vid den markerade knappen med textetiketten. Bara för den diskuterade
knappen)

Spela musik
• För att spela musik, tryck på knappen play [symbol] på
fjärrkontrollen.
• För att avbryta musikspelningen, tryck på knappen stop
[symbol] på fjärrkontrollen.
• För att hoppa till nästa spår, tryck på knappen next
[symbol] på fjärrkontrollen. För att spola framåt, håll
knappen next [symbol] nertryckt.
Svara på och ringa ett samtal
• För att svara i telefonen, tryck på knappen phone
[symbol]. Detta avbryter automatiskt musikspelningen om
MP3-spelaren användes.
1. För att koppla upp ett samtal, tryck på knappen phone
[symbol]. Om du har en telefon som kan ta emot
röstkommandon så hörs en signal.
2. Säg därefter namnet på det nummer du vill ringa.
Telefonen försöker upprätta kontakt.
OBS: Om telefonen är ansluten till jacksystemet är den i
uppringningläget ”hands-free”, d.v.s. du kan ringa utan hjälp
av händerna.

Ringa till en larmcentral
1. Koppla ur telefonen
2. Tag upp telefonen ur fickan
3. Slå 112.
4. Tryck på knappen Make – Call på telefonen [symbol].
K. Kombinerad illustration för 1, 2, 3, och 4
112 är det europeiska numret till larmcentraler. Om du
befinner dig utanför Europa måste du slå den lokala
larmcentralens nummer.
• För att avsluta samtalet, tryck på knappen phone
[symbol]. Musiken börjar automatiskt att spela igen om
MP3-spelaren var i användning innan samtalet.
• För att tysta mikrofonen under ett samtal, tryck på
knappen [symbol]. Det gör att mikrofonen inte tar upp
ljud, vilket kan vara praktiskt om du vill tala med någon i
omgivningen utan att personen i telefonen hör dig.
à Om du vill spela musik lagrad i MP3-spelare för personen
i telefonen, tryck på knappen Music [symbol].
OBS: du kan inte lyssna på musiken samtidigt som du spelar
den för personen i telefonen.
Justeringar
• Justera volymen genom att vrida på ratten på
fjärrkontrollenheten.
L. Illustration över ‘för att justera volymen, vrid.. etc.’
• För att skifta ljudet från hörlurarna från vänster mono till
höger mono eller stereo, tryck upprepade gånger på
knappen stereo [symbol].

Underhåll
Tvätt
Jackan kan tvättas i maskin.
OBS: Försäkra dig om att du har avlägsnat och kopplat ur
alla apparater, fjärrkontrollenheten samt hörlurarna och
mikrofonenheten innan du tvättar jackan.
För att avlägsna systemenheterna:
1. Lossa alla tryckknappskontakterna, en för telefonen, en
för MP3-spelaren och en för mikrofonen och hörlurarna.
A + D + E återanvänds som illustration för 1
2. Tag bort telefonen, MP3-spelaren, mikrofonenheten samt
fjärrkontrollenheten. Inklusive fickorna.
B + G återanvänds som illustration för 2
OBS: Kontrollera att hela enheten för hörlurar och mikrofon
har tagits loss från jackan.
Kontrollera att inga tryckknappskontakter fortfarande är
anslutna till jackan. Jackans inbyggda kopplingar kan
maskintvättas och torktumlas så länge tvättråden följs.
Efter tvätt skall systemet monteras ihop igen enligt
beskrivningen i avsnittet Montering.
Problem
Fjärrkontrollen reagerar
inte.

Inget ljud.

Innan du beställer service
Möjlig orsak
Åtgärd
• Telefonen är ej ansluten.
• Kontrollera apparaternas
kontakter och
• MP3-spelaren är inte
tryckknappsanslutningar.
ansluten.
• Fjärrkontrollen är inte
ansluten.
• Fjärrkontrollens batteri är
slut.
• Telefonens batteri är slut.
• MP3-spelarens batteri är
slut.
• Hörlurarna är ej anslutna.

• Kontrollera alla apparater och
fjärrkontrollenheten individuellt
för att se om batterierna är
slut eller svaga.
• Kontrollera hörlurarnas

Den som ringer hör mig
inte.

MP3-spelaren uppför sig
underligt.

anslutningar.
• MP3-spelaren är ej ansluten.
• Kontrollera MP3-spelarens
• Telefonen är ej ansluten.
eller telefonens anslutningar.
• Ingen musik har lagrats i
• Se till att musik har lagrats i
MP3-spelaren.
MP3-spelaren. (se
bruksanvisningen för MP3spelaren)
• Mikrofonen är ej ansluten.
• Kontrollera mikrofonens
kopplingar.
• Störningar från omgivningen
eller svag mottagning.
• Försök igen på ett annat ställe
eller i ett annat läge.
Kontrollera mottagningen.
• MP3-spelaren är inte i hold- • Tryck ner hold-knappen på
läge och knapparna trycks
MP3-spelaren.
ner av misstag

