
Περιγραφή  του Κεφαλόφωνου COMfort
Χάρη στο Κεφαλόφωνο COMfort, µπορείτε να τηλεφωνείτε άνετα µε την COMfort συσκευή σας.
∆εν χρειάζεται να χρησιµοποιείτε τα χέρια σας για να κρατάτε το ακουστικό. 
Εχετε δυο διαφορετικές δυνατότητες να φορέσετε το Κεφαλόφωνό σας - µε ένα στήριγµα κεφα-
λής ή ένα στήριγµα αυτιού. Μπορείτε να δοκιµάσετε και τις δυο δυνατότητες και να ανακαλύψετε
την πιο βολική για εσάς.

∆ιαµόρφωση του Στηρίγµατος Κεφαλής

∆ιαµόρφωση του Στηρίγµατος Αυτιού

Ενεργοποίηση Λειτουργίας Κεφαλοφώνου
Προκειµένου να πραγµατοποιήσετε κλήσεις µέσω του Κεφαλοφώνου, η λειτουργία Κεφαλοφώ-
νου πρέπει να ενεργοποιηθεί. Αν όχι, το µικρόφωνο και το ακουστικό της βασικής µονάδας θα
ενεργοποιούνται/ απενεργοποιούνται (λειτουργία handsfree) πιέζοντας το πλήκτροH .   
λειτουργία κεφαλοφώνου µπορεί να ενεργοποιηθεί  από το µενού “functions” (λειτουργίες), ό-
πως επίσης και από ένα προγραµµατισµένο πλήκτρο λειτουργίας (βλ. Βιβλίο Οδηγιών της
COMfort 2000). 

Πραγµατοποίηση Κλήσεως µε το Κεφαλόφωνο
Μία κλήση µπορεί να απαντηθεί ή να περαττωθεί πιέζοντας το πλήκτρο  

H (βλ. Βιβλίο
Οδηγιών της συσκευής COMfort).

� Αν έχετε συνδέσει ένα στήριγµα αυτιού στο Κε-
φαλόφωνο, πρώτα αφαιρέστε το. 

� Πιέστε το λαχιστένιο δαχτυλίδι  µε το µαξιλαρά-
κι αυτιού πάνω στο κάλυµµα του µεγαφώνου.
Παρακαλούµε προσαρµώστε το κοίλωµα του
λαστιχένιου δαχτυλιδιού στο µικρόφωνο.

� Για να να κουµπώσετε το στήριγµα κεφαλής,
πιέστε την µπάλα που βρίσκεται στην άκρη του
στηρίγµατος κεφαλής, στην εγκοπή που βρί-
σκεται στο πίσω µέρος του µεγαφώνου.

� Τώρα φορέστε το Κεφαλόφωνο στο κεφάλι
σας. Τοποθετήστε το µαξιλαράκι αυτιού στο
ένα σας αυτί και το τµήµα που µοιάζει µε “Τ”
στο άλλο.

� Το µήκος του στηρίγµατος κεφαλής µορεί να
ρυθµιστεί για σωστό και άνετο φόρεµα. Αν το
στήριγµα αυτιού είναι πολύ σφιχτό ή πολύ χα-
λαρό, κρατήστε το από το µεταλλικό τµήµα και
κύρτε το προσεκτικά στη µέση προς τη φορά
που σας εξυπηρετεί.   

� Στρέψτε το µικρόφωνο στο στόµα σας. Συν-
δέστε την πρίζα που βρίσκεται στην άκρη του
καλωδίου, στην υποδοχή “Headset” της συ-
σκευής σας (βλ. Βιβλίο Οδηγιών της  συσκευής
COMfort).

� Αν έχετε συνδέσει ένα στήριγµα κεφαλής στο Κε-
φαλόφωνο, πρώτα αφαιρέστε το. 

� Αφαιρέστε το λαστιχένιο δαχτυλίδι µε το µαξιλαρά-
κι αυτιού  από το κάλυµµα του µεγαφώνου.

� Τοποθετήστε το κεφαλόφωνο µπροστά σας ώστε το
µικρόφωνο να “βλέπει” προς τα κάτω και λίγο µα-
κριά από εσάς. Το µεγάφωνο είναι στραµµένο προς
το αυτί στο οποίο θα φορεθεί (στην εικόνα αυτό είναι
το δεξί αυτί). 

      Στη συνέχεια πιέζετε το πλαστικό δαχτυλίδι πάνω στο
µεγάφωνο, όπως φαίνεται στην εικόνα. Το πτερύγιο
µε την υποδοχή για το στήριγµα αυτιού “βλέπει”
στην άλλη κατεύθυνση, µακριά από εσάς. Πιέστε το
στήριγµα αυτιού στην αντίστοιχη υποδοχή, από πά-
νω προς τα κάτω

� Πιέστε το στήριγµα αυτιού – η στρογγυλεµµένη
άκρη προς τα επάνω – από επάνω στο αυτί και
ρυθµίστε το ώστε να σας είναι άνετο.

� Στρέψτε το µικρόφωνο στο στόµα σας. Συνδέστε
την πρίζα που βρίσκεται στην άκρη του καλωδίου,
στην υποδοχή “Headset” της συσκευής σας (βλ.
Βιβλίο Οδηγιών της  συσκευής COMfort).



Τεχνικά Στοιχεία 
Τροφοδοσία: Από την συσκευή συστήµατος
Σύνδεση: Πρίζα RJ-11 Western
Βάρος: 18 g µε το στήριγµα αυτιού, 41 g µε το 

στήριγµα κεφαλιού
Ασφάλεια: CE
Χαρακτηριστικά Μικροφώνου:
Ευπάθεια: 1 kHz –46 ± 3,5 dBV/Pa
Συχνότητα: 100 σε 10 kHz
Τροφοδοσία: 3 – 5 V DC
Σύνθετη αντίσταση εξόδου: < 2,5 kΩ
Ηχος ακύρωσης: 10 dB
Χαρακτηριστικά Ακουστικού:
Ευπάθεια: 1 kHz 24 ± 4 dBPa/V
Συχνότητα: 300 σε 5 kHz
Οριο πίεσης ήχου: 24 dBPa
Σύνθετη αντίσταση εισόδου: 150 ± 15 Ω

Κεφαλόφωνο COMfort
Οδηγίες Χρήσεως για το

Κεφαλόφωνο
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