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1
Inledning
Honeywell SRX-SL trådlöst headset
SRX-SL Headsetet visas med Dolphin 75e med
Android 6.0.

Honeywell SRX-SL Wireless headset är ett trådlöst lättviktsheadset från Honeywell för användning i mindre fysiskt påfrestande
miljöer, som butiksförsäljning, direkt butiksleverans, transport och logistik, myndighetsinspektioner och inspektioner på plats.
Denna guide täcker användning av SRX-SL-headsetet med en Android-enhet, som exempelvis Dolphin 75e eller Dolphin CT50.
Dessa enheter kan ha operativsystemen Android 4.4 eller Android 6.0 Marshmallow. SRX-SL-headsetet kan även användas
med andra kommersiellt tillgängliga Android-enheter, som en Android-telefon, även om parkopplingsinstruktionerna då kan se
något annorlunda ut jämfört med de exempel som visas i detta dokument. Android-enheten måste stödja HFP 1.6.
Obs! Dolphin 75e och Dolphin CT50 finns även med Windows-operativsystem. Dessa versioner täcks inte av detta dokument.
SRX-SL-headsetet är även kompatibelt med iOS-enheter som iPhone, Windows-telefoner och andra enheter med Windows 10
loT Mobile operativsystem, samt Vocollect bärbara mobilenheter. För information om användning av headsetet med dessa
enheter, se dokumentation på https://www.voiceworld.com eller www.honeywellaidc.com.
Produktens viktigaste fördelar är
• en modulbaserad design (huvudbandet och de elektroniska modulerna är separata) som gör det möjligt att dela den
elektroniska modulen mellan olika skift för att spara kostnader
• förbättrad bekvämlighet och ergonomi för lång användningstid
• en intuitiv mikrofonbom som stänger av ljudet när du fäller in den
• optimering för taligenkänning
• utvecklad för kundinriktad användning
• Bluetooth 4.1 för kompatibilitet med de senaste Android-enheterna
• NFC för touch-parkoppling med kompatibla enheter
• möjlighet att uppdatera mjukvaran för framtida funktioner
Andra fördelar inkluderar
• enkla och intuitiva interaktionsindikatorer
• förbättrad ljudkvalitet
• ökad justerbarhet i jämförelse med andra headsetutformningar som passar ett bredare spektrum av huvudstorlekar och
former

1-1

Komponenter
Huvudband

eModule

Tysta

T-dyna

Ström
Örondyna

Volym ned

LED

Volym upp

Knappar
Det finns fyra knappar på SRX-SL-headsetet. Knapparna beskrivs nedan.:
Knappens namn

Funktion

Volym upp
Volym ned
Ström

Öka volymen ett steg
Minska volymen ett steg
Primär funktion: Sätter på och stänger av
headsetet

Tysta

Se tabell nedan för ytterligare funktioner
Primär funktion: Tysta mikrofonen
Se tabell nedan för ytterligare funktioner

Olika typer av tryck på knapparna enligt tabellen nedan:
• Kort - Tryck in och släpp knappen/knapparna.
• 1 sekund - Tryck och håll inne knappen i minst 1 sekund, men inte mer än 4 sekunder.
• 5 sekunder - Tryck och håll inne knappen i minst 5 sekunder och släpp den sedan.
Önskad åtgärd

Tryck på knappen

Ström på

Tryck och håll in strömknappen i minst ½
sekund

Av

Ström av

5-sekunders tryck på strömknappen

Alla utom av

Volym upp

Tryck kort på volym upp

Alla utom av

Volym ned

Tryck kort på volym ned

Alla utom av

Starta röstigenkänningsappen 1 sekunds tryck på strömknappen
(t.ex: OK Google) på den
anslutna Android-enheten
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Gäller i dessa SRX-SL-lägen

På, parkopplad och ansluten, inget aktivt
samtal, röstapp eller A2DP-ström

Koppla ifrån, parkopplade
enheter rensade, gå in i
parkopplingsläge

Tryck samtidigt kort på volym upp och volym Alla utom av
ned

Besvara samtal

Tryck kort på strömknappen

Inkommande samtal

Avvisa samtal

1 sekunds tryck på strömknappen

Inkommande samtal

Avsluta samtal

Tryck kort på strömknappen

Aktivt samtal

Överför ljud

1 sekunds tryck på strömknappen

Aktivt samtal

Önskad åtgärd

Tryck på knappen

Gäller i dessa SRX-SL-lägen

Tysta/avsluta tysta
mikrofonen

Tryck ett ögonblick på tysta eller
Aktivt samtal eller röstapp
rotera bommen uppåt 90° för att tysta, rotera
bommen nedåt 90° för att avsluta tysta

Anslut till senaste enheten

Tryck kort på strömknappen

På och parkopplad men inte ansluten

Återställ headset (använd för
att starta om headsetet i de
sällsynta fall då SRX-SLheadsetet inte svarar)

5 sekunders samtidigt tryck på knapparna
ström och tysta

Alla utom av

LED och toner
SRX-SL Innehåller en enda LED-lampa som signalerar händelser för användaren. LED-lampan kombineras med
ljudsignaler som signalerar dessa händelser när headsetet används.
Användningsfall

SRX-SL Läge

LED

Ljudsignaler

Parkopplingsläge,
standardläge vid start

Kan upptäckas och anslutas

Fast grönt sken

Dubbelpip med hög ton vid
start

Stänger av

Av

Fast grönt sken i 1 sekund, Dubbelpip med låg ton vid
sedan allt avstängt
avstängning

Normal drift

Parkopplad och ansluten

Blinkande blått sken.
Blinkfrekvensen är
1,5 sekunder.
På 20 %, av 80 %

Tre stigande toner vid
anslutning

Parkoppling misslyckades

Kan upptäckas och anslutas

Fast grönt sken

Lång, låg ton

Koppla ifrån/parkopplade
enheter rensade/gå in i
parkopplingsläge

Kan upptäckas och anslutas

Korta snabba blinkningar
av GRÖNA LED-lampor för
att bekräfta kommandot,
sedan fast grönt LED-ljus

Volym upp

Volymen ökar

Normal drift

Kort enstaka ton (blir högre
när volymen ökar)

Volym ned

Volymen minskar

Normal drift

Kort enstaka ton (blir
tystare när volymen
minskar)

Växla tysta

Mikrofonen är tystad eller
röstappen är pausad

Normal drift

Kort hög ton

Påminnelseton om tysta

Mikrofonen är tystad med
Normal drift
knappen tysta, med aktivt ljud
Ingen påminnelseton om den är
tystad via bomrotation

Inkommande samtal

Parkopplad och ansluten med
HFP-enhet

Tre snabba blå blinkningar Stigande rington
med 1 sekunds intervall

Anslutningen förlorad

Kan anslutas men inte
upptäckbar. Alla Bluetoothenheter kan ansluta till den om
de känner till adressen

Blinkande grönt ljus.
Blinkfrekvensen är
1,5 sekunder.
På 20 %, av 80 %

Tre fallande toner när
anslutningen förloras

Röstlänk skapad

t.ex. besvara samtal, starta
röstapp

Normal drift

Två toner som går från låg
till hög

Röstlänk förlorad

t.ex. avslutat samtal

Normal drift

Två toner som går från hög
till låg

Växla ljudöverföring

Ljud överförs till/från headsetet

Normal drift

Kort enstaka ton

Normal drift lågt batteri

Parkopplad och ansluten, lågt
batteri

Blinkande rött ljus.
Blinkfrekvensen är
1,5 sekunder.
På 20 %, av 80 %

5 snabba toner som växlar
låg hög låg hög låg
Upprepas var 5:e minut

Enstaka kort låg pipton var
30:e sekund
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Användningsfall

SRX-SL Läge

LED

USB ansluten

USB laddar, Bluetooth
avaktiverad

Fast rött sken

USB ansluten

USB-laddning klar, Bluetooth
avaktiverad

Fast grönt sken

USB ansluten

USB laddar inte,
Bluetooth avaktiverad

Av (kabeln inte ansluten till
laddaren, kabeln ansluten
till PC som är i viloläge)

USB ansluten

Headsetet upptäcker fel under
laddning

Blinkande rött ljus - en
sekund på, en sekund
av Se Laddningsfel
(se sida 2-2)

USB ansluten

Uppdatering av enhetens
hårdvara

Börjar med fast grönt eller
rött ljus beroende på
laddningsstatus, stängs av
under uppdatering av
firmware, och tillbaka till
fast rött eller grönt ljus när
den är avslutad

Ljudsignaler

SRX-SL Specifikationer för trådlöst headset
Vikt

80 g (2,82 ounces)

Drifttemperatur

0°C till 50°C (32°F till 122°F)

Förvaringstemperatur

-20°C till 70°C (-4°F till 158°F)

Laddningstemperatur

Normal laddning: 0°C till 40°C (32°F till 104°F)
Snabbladdning: 0°C till 35°C (32°F till 95°F)

Falltestad

24 fall från 1,83 m (6 fot) vid lägsta och högsta temperaturer för drift

Fuktighet

95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande

Bullerminskningsbedömning

Ej relevant

Obs! Förpackning varierar för produkttransporter. I allmänhet utgör förpackningsmaterialet omkring 15 % av den totala
transportvikten.

Batterispecifikationer
Batteriet kan inte underhållas av användaren. Specifikationerna nedan gäller för ett nytt batteri.
Kapacitet

250 mAh

Körtid

HFP-användningsfall: minst 8 timmar vid 0°C till 50°C
SRCOMM-användningsfall: minst 8 timmar vid 23°C.

Laddningstid

Fulladdad på 3 timmar vid 23°C
Snabbladdning till 75 % kapacitet på mindre än 1 timme
Obs! För detaljer, se Snabbladdning (se sida 2-2).

Laddningstemperatur

Normal laddning: 0°C till 40°C (32°F till 104°F)
Snabbladdning: 0°C till 35°C (32°F till 95°F)

Obs! Om batteriet behöver bytas ut, kontakta Kundsupport (se sida 3-1) för information.

Bluetooth-profiler som stöds
SRX-SL-headsetet stöder:
• HFP (hands-free-profil) version 1.6.
• HSP (headset-profil) 1.2 för bakåtkompatibilitet.
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) version 1.3.
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SRX-SL Kompatibilitet
SRX-SL-headsetet är utformat för användning med följande enheter:
•
•
•
•
•

Honeywell Dolphin 75e och Dolphin CT50.
Android-enheter som stöder HFP 1.6.
Windows 10-telefoner
Apple iOS-enheter.
Vissa äldre Vocollect-enheter, inklusive A700 och A500.

Denna bruksanvisning är avsedd för användning av SRX-SL-headsetet med Android-enheter. Bruksanvisningar för användning
av SRX-SL-headsetet med andra enheter finns på www.honeywellaidc.com.
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Använda SRX-SL -headsetet
Ur kartongen
Följande detaljer kan eventuellt vara förpackade separat:
• SRX-SL eModule (elektronikmodul)
• SRX-SL pannband
• Mikro-USB-laddningsutrustning, tillval
Behåll originalförpackningen ifall SRX-SL headsetet behöver returneras för service.

Första användning
1. Ladda SRX-SL-headsetet (se sida 2-1) före användning.
1. Montera SRX-SL-headsetet (se sida 2-2)
2. Sätt på headsetet genom att hålla inne strömknappen minst ½ sekund och sedan släppa den.
3. Parkoppla SRX-SL-headsetet med Bluetooth (se sida 2-2) eller Parkoppla SRX-SL-headsetet med hjälp av Near Field
Communication (NFC) (se sida 2-4)
4. Sätta på headsetet (se sida 2-5).
5. Om SRX-SL-headsetet används under en längre tid och batterinivån blir låg kan du använda Snabbladdning (se sida 2-2)
för att få igång headsetet igen snabbare (med 75 % laddat batteri).

Ladda SRX-SL-headsetet
SRX-SL-headsetet innehåller ett internt batteri. Batteriet kan inte tas ut av användaren. Om batteriet behöver bytas måste
headsetet skickas till ett av Honeywells reparationscenter. Kundsupport (se sida 3-1).
Det tar upp till tre timmar att ladda upp ett helt urladdat SRX-SL-batteri. Temperaturen måste ligga mellan 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
för att ladda batteriet.
Se Snabbladdning (se sida 2-2) för information om att ladda SRX-SL-batteriet delvis på kortare tid.
Obs! Under laddningsprocessen är Bluetooth avaktiverat på SRX-SL-headsetet.
Så här laddar du headsetet:

1. Anslut mikro-USB-änden av sladden till SRX-SL-headsetet.
2. Anslut den andra änden av sladden till växelströmsadaptern som levereras tillsammans med laddningskabeln.
LED-lamporna lyser med fast rött sken under laddningen.
3. Låt SRX-SL-headsetet laddas minst tre timmar före första användningen. Det kan ta upp till tre timmar att ladda det helt.
LED-lamporna lyser med fast grönt sken när laddningen är klar.
4. Koppla ifrån SRX-SL-headsetet från sladden.
5. SRX-SL-headsetet stängs av när det tas bort från laddningsanslutningen.
6. Tryck på strömknappen i minst ½ sekund. SRX-SL-headsetet sätts på och är klart att användas.
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Laddningsfel
Om LED och toner (se sida 1-3) visar ett laddningsfel:
• Koppla ifrån SRX-SL-headsetet från laddningskabeln och anslut det igen.
• Kontrollera att temperaturen ligger inom säkra intervall för normal laddning. 0°C till 40°C (32°F till 104°F) Om inte, flytta
headsetet till en annan plats och låt det värmas upp eller svalna till tillåten laddningstemperatur.
• Om felet kvarstår, kontakta Kundsupport (se sida 3-1).

Snabbladdning
Om temperaturen ligger mellan 0°C - 35°C (32°F - 95°F) stöder SRX-SL snabbladdning. Snabbladdningen ger 75 % av
batterikapaciteten på mindre än en timmes laddning.
• Om temperaturen stiger över snabbladdningströskeln (35°C eller 95°F) återgår SRX-SL-headsetet till normal laddning så
länge temperaturen håller sig under 40°C eller 104°F.
• 75 % kapacitet mäts från ett batteri som har nått den laddningspunkt där mjukvaran stängs av.
Alla laddare stöder inte snabbladdning. För bästa resultat, använd laddaren från Honeywell. En datorport kan ge tillräcklig
ström för snabbladdning.

Montera SRX-SL-headsetet
SRX-SL-headsetet består av en eModule (elektronikmodul) och ett pannband.

Se till att skårorna på eModule och pannbandet snäpper ihop.

Dela SRX-SL-headsetet
Genom att separera det modulära SRX-SLheadsetets delar, kan användare dela elektronikmodulerna mellan flera skift.
• Elektronikmodulen kan lätt tas loss från pannbandet.
• Elektronikmodulen kan desinficeras med en våtservett med alkohol.

Parkoppla SRX-SL-headsetet med Bluetooth
SRX-SL går in i parkopplingsläge direkt när den startas.
• Headsetet är då upptäckbart och kan anslutas.
• Headsetet ansluter inte automatiskt till den senaste enheten (eller enheterna) som den var parkopplad med.
• När SRX-SL-headsetet har startats påbörjar du upptäckt och parkoppling på den dator som headsetet ska anslutas till.
Om SRX-SL -headsetet inte är anslutet stängs det av efter 10 minuter i icke anslutet tillstånd, för att spara batteri.
Om USB-kabeln är ansluten för att ladda det interna batteriet kopplar SRX-SL-headsetet ifrån anslutningen (om det är anslutet)
och batteriladdningen påbörjas.
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Parkopplingsstegen nedan gäller för Honeywell-enheter. Andra Android-enheter fungerar på liknande sätt. Stegen varierar
något mellan olika operativsystemsversioner.

Dolphin 75e / Dolphin CT50 med Android 4.4 KitKat
1. Se till att SRX-SL-headsetet är på, är i parkopplingsläge (LED-lampan lyser med fast grönt sken) och inom räckvidden.
2. Tryck på All Apps (Alla Appar)
aktiverat

> Settings (Inställningar)

. Kontrollera att Bluetooth är

.

3. Tryck på Bluetooth.
4. Tryck på Search for Devices (Sök efter enheter) för att uppdatera den skanning som startade när Bluetooth först
aktiverades.
5. Tryck på namnet på den enhet som du vill ansluta till i listan AVAILABLE DEVICES (TILLGÄNGLIGA ENHETER).

6. Bluetooth försöker ansluta till headsetet.
7. När enheterna har parkopplats visas enhetens namn under rubriken PAIRED DEVICES (PARKOPPLADE ENHETER)
på skärmen för Bluetooth-inställningar.

8. När detta är klart blinkar headsetets LED-lampa blått för att visa att parkopplingen lyckats.

Dolphin 75e / Dolphin CT50 med Android 6.0 Marshmallow
1. Se till att SRX-SL-headsetet är på, är i parkopplingsläge (LED-lampan lyser med fast grönt sken) och inom räckvidden.
2. Tryck på Alla Appar (All Apps)

> Settings (Inställningar)

3. Kontrollera att Bluetooth är på

.

> Bluetooth.

4. Om headsetet inte visas i listan ser du till att headsetet är på och upptäckbart.
Tryck på

och välj sedan Refresh (Uppdatera).

5. Tryck på namnet på den enhet som du vill ansluta till i listan Available devices (Tillgängliga enheter).
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6. Bluetooth-radion försöker ansluta till headsetet.
7. När headsetet och Android-enheten har parkopplats visas enhetens namn under rubriken Paired devices
(Parkopplade enheter) på skärmen för Bluetooth-inställningar.

8. När det är anslutet blinkar headsetets LED-lampa blått för att visa att parkopplingen lyckats.

Återanslut till senaste enhet
Om du vill återansluta till senaste HFP-enhet trycker du på och släpper strömknappen efter det att SRX-SL-headsetet har
startats.

Parkoppla SRX-SL-headsetet med hjälp av Near Field Communication (NFC)
Obs! Alla Dolphin-enheter stöder inte NFC.
SRX-SL går in i parkopplingsläge direkt när den startas.
Om SRX-SL -headsetet inte är anslutet stängs det av efter 10 minuter i icke anslutet tillstånd, för att spara batteri.
Om USB-kabeln är ansluten för att ladda det interna batteriet kopplar SRX-SL-headsetet ifrån anslutningen (om det är anslutet)
och batteriladdningen påbörjas.
Obs! Vissa Android-enheter kanske automatiskt startar musikappen och börjar spela musik när de parkopplas via NFC. Du kan
förhindra det genom att avaktivera musikappen på Android-enheten via Settings (Inställningar) > Apps (Appar).

Dolphin 75e / Dolphin CT50 med Android 4.4 KitKat
1. Se till att SRX-SL-headsetet är på och i parkopplingsläge (LED-lampan lyser med fast grönt sken).
2. Tryck på All Apps (Alla Appar)
aktiverat

> Settings (Inställningar)

. Kontrollera att Bluetooth är

> Settings (Inställningar)

.

.

3. Gå tillbaka till hemskärmen.
4. Tryck på All Apps (Alla Appar)

5. Under Wireless & Networks (Trådlöst och nätverk), tryck på More (Mer).
6. Tryck i rutan bredvid NFC för att aktivera (markera) dataöverföring på kort avstånd.
7. NFC-taggen i headsetets eModule är placerad under strömknappen.
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8. Håll NFC-taggen på eModule nära baksidan av den handhållna enheten. Det kan vara nödvändigt att flytta eModule
uppåt och nedåt längs baksidan av enheten för att få NFC-taggen nära NFC-radion i den handhållna enheten.
9. Välj Yes (Ja) för att para ihop enheterna, när du ombeds att göra det. Denna uppmaning visas bara första gången
enheterna parkopplas.
10. När taggen identifieras sänder den handhållna enheten ut ett ljud och taggdata visas på skärmen. Om ljudet är
avstängt vibrerar den handhållna enheten när NFC-taggen upptäcks.

Dolphin 75e / Dolphin CT50 med Android 6.0 Marshmallow
1. Se till att SRX-SL-headsetet är på och i parkopplingsläge (LED-lampan lyser med fast grönt sken).
2. Tryck på Alla Appar (All Apps)

> Settings (Inställningar)

3. Kontrollera att Bluetooth är på

.

> Bluetooth.

4. Gå tillbaka till hemskärmen.
5. Tryck på All Apps (Alla Appar)

> Settings (Inställningar)

.

6. Tryck på More (Mer).
7. Tryck på växlingsknappen bredvid NFC för att sätta på

dataöverföring på kort avstånd.

8. Kontrollera att eSE2 är vald som standard-ISO-DEP-väg.
9. NFC-taggen i headsetets eModule är placerad under strömknappen.

10. Håll NFC-taggen på eModule nära baksidan av den handhållna enheten. Det kan vara nödvändigt att flytta eModule
uppåt och nedåt längs baksidan av enheten för att få NFC-taggen nära NFC-radion i den handhållna enheten.
11. Välj Ja för att parkoppla enheterna när du ombeds att göra det. Denna uppmaning visas bara första gången enheterna
parkopplas.
12. När taggen identifieras sänder den handhållna enheten ut ett ljud och taggdata visas på skärmen. Om ljudet är
avstängt vibrerar den handhållna enheten när NFC-taggen upptäcks.

Vård och användning av SRX-SL-headsetet
Korrekt skötsel och användning av dessa produkter säkerställer att de fungerar bra under lång tid.
Viktigt: För bästa hygien rekommenderar Honeywell att samma pannband inte delas av flera användare.
Det trådlösa headsetet SRX-SL har en elektronikmodul som kan tas bort från pannbandet. Elektronikmodulen kan delas av
användarna i flera skift så länge en viss hygienstandard iaktas vilket kan ge lägre kostnader.

Sätta på headsetet
Använd alltid öronkuddar för pannband med Honeywell-headset för att skydda utrustningen och säkerställa optimal
taligenkänning.
1. Sätt på headsetet och justera öronkuddarna så att de sitter bekvämt över dina öron.
2. Vrid mikrofonen i läge med den roterande spaken vid öronmusslan.
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3. Gör de slutliga justeringarna med bommen, så att mikrofonen placeras
korrekt. Placera mikrofonen så nära munnen som möjligt, dock utanför
luftströmmen från din utandning. Den ska sitta mitt emot din överläpp, utan
att vidröra något (till exempel kläder, hud eller ansiktshår). Det finns tre
skåror i nedre delen av mikrofonens svängbom. Välj den som ger bästa
placering av mikrofonen nära munnen.
4. Parkoppla SRX-SL-headsetet med Bluetooth (se sida 2-2) på enheten.

Justera headsetet så det sitter bekvämt
Honeywell har utformat SRX-SL-headsetet med utgångspunkt från data för de flesta huvudformer och -storlekar. Eftersom
headsetet är den mest personliga delen av röstutrustningen och måste vara stabil när medarbetare utför mycket fysiska
arbetsuppgifter, kan användare ha nytta av dessa riktlinjer för justering av headsetet.
• Placering av T-dynan: SRX-SL-headset har dynor som kallas t-dynor mitt emot högtalaren på sidan av headsetet.
T-dynan ska placeras på en del av huvudet med minsta möjliga mängd muskel.

När en användare talar, rör sig muskeln ovanför örat. Om t-dynan placeras på denna muskel, trycker headsetet på artären
och nerverna under den och kan orsaka visst obehag för användaren. Användaren kan hitta den här muskeln genom att
röra på käken och känna hur området ovanför örat rör sig. Vissa användare väljer att växla position för headsetet mellan
olika sidor av huvudet under skiftet.

Rengör headset
Skumkuddarna som används med Honeywell-headset är utformade för både bekvämlighet och hygien. Materialen
förhindrar naturligt tillväxt av bakterier och kan rengöras genom att skölja dem i vatten och torka.
Obs! Kommersiella rengöringsmedel rekommenderas inte.
• Rengör headsetets plastdelar med en mjuk trasa fuktad med vatten. För att rengöra och desinficera headsetets plastdelar
använder du en våtservett fuktad med alkohol.
• Använd inte icke godkända vätskor för att rengöra headsetet.
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Rengöra pannband och öronkudde
Låt pannbandet sitta kvar och torka bara av det med en mjuk trasa. Vid behov, använd en våtservett fuktad med alkohol för
att torka rent och desinficera enheten.

Byta ut SRX-SL-öronkudden
Öronkudden kan tas bort genom att dra försiktigt i det elastiska bandet (visas av pilen nedan) och sträcka det så mycket att
det glider över öronkudden från eModulens kant.

Så här byter du ut öronkudden:
1. Hitta skåran på kanten av eModulen.

Skåra

Kant

2. Dra det elastiska bandet över kanten vid skåran.
3. Vrid öronkudden medan du håller fast eModulen. Tryck försiktigt medan du vrider.
4. När du har vridit 360° ska öronkudden täcka kanten. Om kanten inte är helt täckt, fortsätt att vrida öronkudden med milt
tryck nedåt tills hela kanten är täckt.
Kontakta Kundsupport (se sida 3-1) för reservöronkuddar från Honeywell.
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3
Kundsupport
Teknisk assistans
Om du behöver hjälp med att installera eller felsöka din enhet kan du kontakta oss genom någon av metoderna nedan.

Honeywell - Vocollect produktdokumentation
Du hittar teknisk dokumentation till de flesta Vocollect-produkter på VoiceWorld, https://www.voiceworld.com.
SRX-SL-dokumentation finns också på www.honeywellaidc.com.

Honeywell - Vocollect återförsäljartjänster
Om du har köpt utrustning eller tjänster genom en Vocollect-återförsäljare ska du i första hand kontakta din återförsäljare om du
behöver support eller för att köpa en supportplan.

Honeywell - Vocollect teknisk support
Meddela incidenter till http://honeywell.custhelp.com eller kontakta Honeywell - Vocollect teknisk support:
USA:
E-post: workflowsolutionsupport@honeywell.com
Telefon: 866 862 7877
Amerika (utanför USA), Australien, Nya Zeeland:
E-post: workflowsolutionsupport@honeywell.com
Telefon: 412 829 8145, alternativ 3, alternativ 1
Europa, Mellanöstern och Afrika:
E-post: workflowsolutionsupport@honeywell.com
Telefon: +44 (0) 1344 65 6123
Japan och Korea:
E-post: vocollectJapan@honeywell.com
Telefon: +813 3769 5601

Honeywell - Vocollect kundtjänst
Kontakta Honeywell - Vocollect kundtjänst för att lägga en order, få orderstatus, återköp, Return Material Authorization (RMA) status eller andra kundtjänstrelaterade frågor:
USA:
E-post: vocollectRequests@honeywell.com
Telefon: 866 862 6553, alternativ 3, alternativ 2
Amerika (utanför USA), Australien, Nya Zeeland:
E-post: vocollectRequests@honeywell.com
Telefon: 412 829 8145, alternativ 3, alternativ 2
Europa, Mellanöstern och Afrika:
E-post: vocollectCSEMEA@honeywell.com
Telefon: +44 (0) 1344 65 6123
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Japan och Korea:
E-post: vocollectJapan@honeywell.com
Telefon: +813 6730 7234

Honeywell - Vocollect RMA
För att sända in utrustning för reparation, kontakta Honeywell - Vocollect RMA och begär ett RMA-nummer.
E-post: ACSHSMVocollectRMA@honeywell.com

Försäljning och allmänna frågor
För försäljning och alla övriga frågor, e-posta vocollectinfo@honeywell.com eller ring +1 412 829 8145.

Begränsad garanti
Honeywell International Inc. (”HII”) garanterar att företagets produkter är fria från defekter i material och tillverkning och att de
följer HII:s publicerade specifikationer som gäller produkter som köpts vid tiden för leveransen. Denna garanti täcker inte någon
HII-produkt som är (i) felaktigt installerad eller använd, (ii) skadad genom olycka eller underlåtenhet, inklusive underlåtenhet att
utföra korrekt underhålls-, service- och rengöringsschema, eller (iii) skadad som följd av (A) modifiering eller ändring av köparen
eller annan part, (B) för hög spänning eller strömstyrka till eller från gränssnittsanslutningarna, (C) statisk elektricitet eller
elektrostatisk urladdning, (D) drift under villkor utanför de specificerade driftsparametrarna eller (E) reparation eller service av
produkten utförd av någon annan än HII eller dess auktoriserade representanter.
Denna garanti ska gälla från tiden för leveransen och för den period som publicerats av HII för produkten vid köptillfället
(”Garantiperioden”). Alla defekta produkter måste återlämnas (på köparens bekostnad) under Garantiperioden till en HII-fabrik
eller auktoriserat servicecenter för undersökning. Ingen produkt accepteras av HII utan en Auktorisation att återsända material,
som kan erhållas genom att kontakta HII. Om produkten returneras till HII eller dess auktoriserade servicecenter inom
Garantiperioden och HII beslutar att produkten är defekt beroende på defekter i material eller tillverkning, kommer HII att enligt
eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut produkten utan ersättning, bortsett från returfrakten till HII.
BORTSETT FRÅN VAD SOM PÅ ANNAT SÄTT GÄLLER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GÄLLER FÖREGÅENDE GARANTI
ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA KONVENTIONER ELLER GARANTIER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MUNTLIGA
ELLER SKRIFTLIGA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM GÄLLER
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE, ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE.
HII:s ANSVAR OCH KÖPARENS ENDA ERSÄTTNING UNDER DENNA GARANTI ÄR BEGRÄNSAD TILL REPARATION
ELLER UTBYTE AV DEFEKTA PRODUKTER MED NYA ELLER RENOVERADE DELAR. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN
SKA HII HÅLLAS ANSVARIGT FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER KONSEKVENSSKADOR OCH UNDER INGA
FÖRHÅLLANDEN KAN NÅGOT SOM HELST ANSVAR UPPSTÅ FÖR HII FÖR NÅGON PRODUKT SOM SÅLTS UNDER
DETTA AVTAL (VARE SIG SÅDANT ANSVAR UPPSTÅR FRÅN ETT KRAV SOM ÄR BASERAT PÅ KONTRAKT, GARANTI,
ÅTALBAR HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT) UTÖVER DET FAKTISKA BELOPP SOM BETALATS TILL HII FÖR
PRODUKTEN. DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SKA KVARSTÅ I FULL KRAFT OCH EFFEKT ÄVEN NÄR HII KAN HA
MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA PERSONSKADOR, FÖRLUSTER ELLER SKADOR. VISSA STATER,
PROVINSER ELLER LÄNDER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA ELLER
FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG.
Alla bestämmelser i denna Begränsade Garanti är separata och åtskiljbara, vilket betyder att om någon bestämmelse anses
ogiltig och inte kan upprätthållas, kommer ett sådant beslut inte att påverka giltigheten eller möjligheten att upprätthålla övriga
bestämmelser i den. Användning av kringutrustning som inte tillhandahålls av tillverkaren kan resultera i skador som inte täcks
av denna garanti. Detta inkluderar, men är inte begränsat till: kablar, strömkällor, hållare och dockningsstationer. HII utsträcker
dessa garantier enbart till förstahandsanvändare av produkterna. Dessa garantier kan inte överföras.
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SRX-SL Myndighetsinformation
SRX-SL Viktig information
Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet och regelverk.
För patentinformation, gå till www.hsmpats.com.
För information om RoHS/REACH/WEEE, gå till www.honeywellaidc.com/environmental.
För information om garanti, gå till www.honeywellaidc.com/resources/warranty.
Du hittar ytterligare Honeywell SRX-SL-dokumentation på: www.honeywellaidc.com och www.voiceworld.com.

Säkerhet och hantering
Honeywell Vocollect Solutions enheter och trådlösa headset uppfyller alla regler och lagar på de platser där de säljs och de är
märkta i enlighet med detta.
Varning: Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan äventyra användarens tillstånd att
använda utrustningen.

Information om batterisäkerhet

VARNING: Explosionsrisk föreligger om batteriet ersätts med en felaktig typ. Ersätt ett batteri endast med ett annat batteri som
har godkänts av tillverkaren av den produkt du använder. Användning av ett icke godkänt batteri kan skapa brandfara,
explosion, läckage eller annan fara.
Om en batteriläcka uppstår, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt uppstår, spola det berörda
området med stora mängder vatten och sök omedelbart akut medicinsk hjälp och vård. Om du någon gång ser att ett batteri
börjar utvidgas, svälla, ryka eller blir hett att ta på ska du omedelbart avsluta laddningsprocessen och koppla ifrån batteriet och
laddaren. Observera det från en säker plats, helst inte i en byggnad eller ett fordon, i ungefär 15 minuter.
Batteriet ska återvinnas som riskavfall på en kvalificerad återbruksstation. Bränn inte batteriet eller släng det med vanligt avfall.

Uttalande om radiofrekvensstrålning
Varning: Honeywell Wireless-produkter håller sig inom de gränser som är uppställda av International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP), IEEE C95.1, Federal Communications Commission Office of Engineering and
Technology (OET) Bulletin 65, Canada RSS-102 och Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) när det
gäller exponering för radiofrekvensstrålning (RF).
Varning: Exponering för radiofrekvensstrålning.
• SRX-SL-headsetet innehåller en intern lågeffektsradio.
• Den utstrålade uteffekten av Vocollect Solution-headset ligger långt under gränserna för radiofrekvensexponering enligt FCC/
IC/EU. Detta headset ska ändå användas på ett sådant sätt att möjligheten för mänsklig kontakt med radioantennen under
normal drift minimeras. Detta headset ska inte användas om höljet är öppet eller om den interna antennen är synlig. När det
inte används ska headsetet stängas av. Dessutom ska SRX-SL-headsetet bäras i enlighet med instruktionerna.

Radio
SRX-SL-produkten, modell HBT1100, FCC ID: MQO-HBT1100, IC: 2570A-HBT1100, innehåller följande radioenhet:
• Radiotillverkarens och tillverkarens artikelnummer: CSR, artikelnummer: CSR8675C-IBBH-R
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Certifiering och efterlevnad
Uttalande om regelefterlevnad
Honeywell Vocollect Solutions enheter och trådlösa headset uppfyller alla regler och lagar på de platser där de säljs och de är
märkta i enlighet med detta. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan äventyra
användarens tillstånd att använda utrustningen.
USA

Modell: HBT1100
FCC ID: MQO-HBT1100, IC:

Kanada

HVIN: HBT1100
IC: 2570A-HBT1100

EU

Uppfyller ICES 003

Modell HBT1100; P/N HS-1100
CE-märkningen visar att den uppfyller följande
direktiv: 1999/5/EC R&TTE och 2011/65/EU RoHS
(omarbetning)

Federal Communications Commission Compliance
FCC Class B Compliance-uttalande
Del 15 i Federal Communications Commissions (FCC) regler
Denna enhet följer del 15 i FCC:s regler. Driften är underställd följande två villkor:
• Denna enhet får inte orsaka skadlig störning.
• Denna enhet måste acceptera alla störningar den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka icke önskad drift.
Obs! Utrustningen har testats och funnits ligga inom gränserna för digitala enheter klass B enligt del 15 av FCC:s regler. Dessa
gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i installationer i bostäder. Den här utrustningen genererar,
använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras i enlighet med instruktionerna kan den orsaka
skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns inte någon garanti för att störningar inte uppstår i en specifik
installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan avgöras genom att
stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen genom en eller flera av följande
åtgärder:
•
•
•
•

Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag i en annan strömkrets än den där mottagaren är ansluten.
Be återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjälp.

Kanadensiskt uttalande om efterlevnad
Denna enhet följer Industry Canadas licensbefriade RSS-standard/-er. Driften är underställd följande två villkor: (1) den här
enheten får inte orsaka störningar och (2) den är enheten måste acceptera alla störningar inklusive störningar som kan orsaka
icke önskad funktion hos enheten.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.

4-2

Europeiska gemenskapernas uttalande om efterlevnad
Denna enhet följer kravet för exponering för radiofrekvensstrålning 1999/519/EC, rådets rekommendation från 12 juli 1999 om
begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0-300 GHz). Denna trådlösa enhet uppfyller R&TTEdirektivet.
Denna produkt uppfyller 2014/35/EU-lågvoltsdirektivet när den används med rekommenderad strömkälla.
Enheten är en trådlös enhet på 2,5 GHz avsedd för lätt industriell användning i alla medlemsstater i EFTA och EU.
Utrustningen är avsedd att användas i hela Europeiska gemenskapen, PAN-europeiska frekvensområdet: 2,400-2,4835 GHz.
Frekvensomfång för drift:
• Bluetooth 4.1 +EDR-frekvens: 2,4 GHz
Honeywell tar inget ansvar för användning av denna produkt med utrustning som inte är CE-märkt och som inte uppfyller
lågvoltsdirektivet.

Försäkran om överensstämmelse EU
български: приложеният продукт отговаря на изискванията на Директива 2014/35/ЕО за съоръжения с ниско
напрежение; Директива 2014/30/ЕО за електромагнитна съвместимост; Директива 1999/5/ЕО относно
радиосъоръжения и крайни далеко-съобщителни устройства; и Директива 2011/65/ЕС.
Čeština: Zde uvedený produkt splňuje požadavky následujících směrnic – Směrnice o nízkém napětí 2014/35/ES; Směrnice
o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/ES; Směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních
1999/5/ES; Směrnice 2011/65/EU.
Danske: Produktet heri er i overensstemmelse med følgende krav – Lavstrømsdirektiv 2014/35/EC; EMC-direktiv 2014/30/EF;
R&TTE-direktiv 1999/5/EF; Direktiv 2011/65/EU.
Deutsch: Das nachstehend genannte Produkt entspricht den Anforderungen folgender Richtlinien – Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EG; EMV-Richtlinie 2014/30/EG; R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG; Richtlinie 2011/65/EU.
Ελληνική: Το παρον προϊον συμμορφωνεται με τισ απαιτησεισ των εξησ – Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΚ;
Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΚ; Οδηγία R&TTE 1999/5/ΕΚ; Οδηγία 2011/65/ΕΕ.
Español: El presente producto cumple con los requisitos de – La Directiva de baja tensión 2014/35/CE;
La Directiva CEM 2014/30/CE; La Directiva R&TTE 1999/5/CE; La Directiva 2011/65/UE.
English: The product herewith complies with the requirements of Low Voltage Directive 2014/35/EU; EMC Directive 2014/30/EU;
R&TTE Directive 1999/5/EC; and Directive 2011/65/EU.
Eesti: Dokumendis käsitletud toode vastab järgmiste direktiivide nõuetele – madalpingedirektiiv 2014/35/EÜ; elektromagnetilise
ühilduvuse (EMC) direktiiv 2014/30/EÜ; raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiiv 1999/5/EÜ;
direktiiv 2011/65/EL.
Suomi: Tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset – Pienjännitedirektiivi 2014/35/EY; Sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EY; Radio- ja telepäätelaitedirektiivi 1999/5/EY; Direktiivi 2011/65/EY.
Français: Le produit decrit dans le present document est conforme aux exigences de – La directive basse tension 2014/35/CE;
La directive CEM 2014/30/CE; La directive R&TTE 1999/5/CE; La directive 2011/65/UE.
Hrvatska: Ovaj proizvod odgovara zahtjevima – Direktive o niskom naponu 2014/35/EC; Direktive o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EC; Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 1999/5/EC; Direktive 2011/65/EU.
Maďarština: A jelen termék megfelel az alábbi követelményeknek – 2014/35/EK (kisfeszültségű berendezések);
2014/30/EK (elektromágneses összeférhetőség); 1999/5/EK (rádióberendezések és távközlő végberendezések);
2011/65/EU (veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása).
Íslenska: Hér með samræmist þessi vara kröfum samkvæmt – Lágspennutilskipun 2014/35/EB; EMC-tilskipun um
rafsegulsamhæfi 2014/30/EB; Tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta; Tilskipun 2011/65/ESB.
Italiano: Il prodotto in oggetto soddisfa i requisiti seguenti: Direttiva basse tensioni 2014/35/CE; Direttiva EMC 2014/30/CE;
Direttiva R&TTE 1999/5/CE; Direttiva 2011/65/UE.
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Lietuvių: Čia nurodytas gaminys atitinka toliau išvardytų reglamentų reikalavimus – Žemos įtampos direktyva 2014/35/EB;
EMC direktyva 2014/30/EB; Radijo įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių (R&TTE) direktyva 1999/5/EB;
Direktyva 2011/65/ES.
Latvijā: Šis izstrādājums atbilst šādām prasībām – Zema sprieguma direktīvai 2014/35/EK; EMS direktīvai 2014/30/EK;
R un TTI direktīvai 1999/5/EK; Direktīvai 2011/65/EK.
Maltiešu: Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiziti ta' – Id-Direttiva 2014/35/KE dwar il-vultaġġ baxx; Id-Direttiva dwar l-EMC
2014/30/KE; Id-Direttiva dwar l-R&TTE 1999/5/KE; Id-Direttiva 2011/65/UE.
Nederlands: Dit betreffende product voldoet aan de vereisten van – Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG; EMC-richtlijn 2014/30/EG;
R&TTE-richtlijn 1999/5/EG; Richtlijn 2011/65/EU.
Norsk: Dette produktet er i samsvar med kravene i – Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU; EU-direktiv 2014/30/EØF;
R&TTE-direktiv 1999/5/EØF; Direktiv 2011/65/EU.
Polski: Niniejszy produkt spełnia wymagania następuJących dokumentów – Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/WE;
Dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2044/30/WE; Dyrektywa dot. urządzeń radiowych i końcowych urządzeń
telekomunikacyjnych 1999/5/WE; Dyrektywa 2011/65/UE.
Português: O presente produto cumpre os requisitos da – Directiva de baixa tensão 2014/35/CE; Directiva CEM 2014/30/CE;
Directiva RTTE 1999/5/CE; Directiva 2011/65/UE.
Română: Acest produs este conform cu cerințele următoarelor directive – Directiva 2014/35/CE privind echipamentele electrice
de joasă tensiune; Directiva 2014/30/CE privind compatibilitatea electromagnetică; Directiva 1999/5/CE privind echipamentele
hertziene și echipamentele e de telecomunicații; Directiva 2011/65/UE.
Slovenský: Produkt uvedený v tomto dokumente spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc – Smernica 2014/35/ES o nízkom
napätí; Smernica 2014/30/ES o elektromagnetickej kompatibilite; Smernica 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových
telekomunikačných zariadeniach; Smernica 2011/65/EÚ.
Slovenščina: Ta izdelek je skladen z zahtevami – Direktive o nizki napetosti 2014/35/ES; Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) 2014/30/ES; Direktive R&TTE 1999/5/ES; Direktive 2011/65/EU.
Srpski: Ovaj proizvod je u saglasnosti sa zahtevima sledećih direktiva – Direktiva o niskom naponu 2014/35/EC; Direktiva o
elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EC; Direktiva za radio i telekomunikacionu nu opremu 1999/5/EC; Direktiva 2011/65/EU.
Svenska: Den här produkten uppfyller kraven i – Lågspänningsdirektiv 2014/35/EG; EMC-direktiv 2014/30/EG;
R&TTE-direktiv 1999/5/EG; Direktiv 2011/65/EU.

Europeiska gemenskapen - restriktioner
Frankrike restriktioner: Användning utomhus begränsas till 10 mW e.i.r.p. Inom band 2454-2483.5
Italien restriktioner: Vid användning utanför eget fastighetsområde krävs allmänt tillstånd.

Myndighetsgodkännande för radioenheter med Bluetooth®
Honeywell-enheter som innehåller en integrerad Bluetooth™-modul följer de senaste tillämpliga standarderna med avseende
på radiofrekvensenergi, som utformats av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) och American National
Standards Institute och Federal Communications Commission (FCC).
Bluetooths logotyper och ordmärke ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Honeywell sker under
licens. Övriga varumärken och handelsbeteckningar tillhör respektive ägare.

Miljöinformation
Försäkran om överensstämmelse: RoHS
Direktiv 2011/65/EU från Europaparlamentet och Europarådet 8 juni 2011
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Begränsning av farliga ämnen (RoHS)
Produkter tillverkade av Vocollect™ - Honeywell Voice Solutions
Alla Vocollect-produkter som tillverkas och levereras av Vocollect från och med 1 januari 2012 till destinationer där DIRECTIVE
2011/65/EC FRÅN EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPARÅDET från 8 juni 2011 (RoHS 2) gäller uppfyller detta direktiv
när det gäller begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
Delarna överstiger inte maximikoncentrationerna i homogena material för:
• 0, 1 % bly (Pb)
• 0,1 % hexavalent krom (Cr6+)
• 0,1 % polybromerad difenyl (PBB)
• 0,1 % polybromerad difenyleter (PBDE)
• 0,01 % kadmium (Cd)
eller uppfyller kraven för undantag från ovanstående gränser, enligt definition i bilagan till RoHS-direktivet.
Tredjepartsprodukter som säljs av Honeywell
Honeywell har inhämtat verifikationer från alla leverantörer av alla tredjepartsprodukter för att de versioner av dessa produkter
som levereras av Vocollect från och med 1 januari 2012 till destinationer där DIRECTIVE 2011/65/EC FRÅN
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPARÅDET från 8 juni 2011 (RoHS 2) överensstämmer med detta direktiv när det gäller
begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
Delarna överstiger inte maximikoncentrationerna i homogena material för:
• 0, 1 % bly (Pb)
• 0,1 % hexavalent krom (Cr6+)
• 0,1 % polybromerad difenyl (PBB)
• 0,1 % polybromerad difenyleter (PBDE)
• 0,01 % kadmium (Cd)
eller uppfyller kraven för undantag från ovanstående gränser, enligt definition i bilagan till RoHS-direktivet.

Bortskaffande- och återvinningsinformation

Meddelande under Artikel 33 i REGULATION (EC) Nr 1907/2006 (REACH), Sektion 1 som möjliggör säker användning av
denna produkt:
Honeywell har fastställt att ämnen med mycket hög farlighetsgrad (SVHC) som uppfyller kriterierna i REACH Article 57 och som
identifieras i enlighet med REACH Article 59, Section 1 och som beskrivs nedan såsom ingående in denna produkt i en
koncentration högre än 0,1 % vikt, som uppmätts i enlighet med den aktuella REACH-definitionen av en ”artikel”.
SVHC - namn
Blymonoxid

SVHC - CAS-nummer
CAS No. 1317-36-8
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