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Overzicht van de headset

Headsetlampje (indicatielampje)
Voeding
Gespreksknop
Oplaadpoort
Volume lager
Volume hoger
Vorig nummer
Volgend nummer
Afspelen/pauzeren
Mute

Wees veilig

Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en
regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.
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Koppelen

Verbinden met uw
telefoon

Als u uw headset de eerste keer inschakelt, wordt het koppelingsproces gestart.
1

2

Schakel de headset in door de gesprekknop ingedrukt te houden totdat u "pairing" (koppelen)
hoort en het LED-lampje
rood en blauw knippert.

Activeer bluetooth® op uw telefoon en zoek naar nieuwe apparaten.
• iPhone > Instellingen > Bluetooth > Aan*
• Android > Instellingen > Bluetooth > Aan > Scannen*

OPMERKING *Menu's kunnen per apparaat verschillen.
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Selecteer "PLT BB100 Series".
Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding.
Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, hoort u "pairing successful" (koppelen gelukt) en stopt het
indicatielampje
met knipperen.

Koppelingsmodus

Met de headset uitgeschakeld: houd de gespreksknop ingedrukt tot u "pairing" (koppelen) hoort.
OPMERKING U kunt maximaal 2 apparaten op uw headset aansluiten.
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Basisprincipes

In- of uitschakelen

Druk op de gespreksknop

Volume aanpassen

Tik op de knop Volume hoger

Oproep beantwoorden of
beëindigen

Nummerherhaling
Muziek en meer

Tik op de

totdat u "power on" (inschakelen) of "power off" (uitschakelen) hoort.
of Volume lager .

gespreksknop.

Mute

Houd tijdens een gesprek de knop Volume omhoog of Volume omlaag
gedurende 2 seconden ingedrukt totdat u "mute on" (muten) of "mute
off" (muten uit) hoort.

Tik tweemaal op de knop Bellen

om het laatste nummer te bellen dat u hebt gedraaid.

Luister naar uw muziek, podcasts, navigatie en andere streaming audio op uw headset.

OPMERKING Functie varieert per applicatie.
Audio afspelen of pauzeren
Tik op de gespreksknop.

Naar volgend nummer gaan
Houdt, terwijl audio wordt gestreamd, de knop Volume omhoog ingedrukt totdat u hoort dat het
volgende nummer wordt gestart.
Nummer opnieuw starten
Houdt, terwijl audio wordt gestreamd, de knop Volume omlaag ingedrukt totdat u hoort dat het
nummer opnieuw wordt gestart.
Vorig nummer afspelen
Start het nummer opnieuw terwijl audio wordt gestreamd en houdt vervolgens de knop Volume
omlaag ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan.
OPMERKING Functie varieert per apparaat en applicatie.
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Charge and fit

Opladen

Volledig opladen van de headset duurt 90 minuten; het indicatielampje
is opgeladen.

Pasvorm

gaat uit als de headset

1

In de verpakking zijn de middelgrote oordopjes bevestigd. Probeer de verschillende maten
oordopjes (klein, normaal en groot) en kies de oordopjes met de beste pasvorm voor elk oor.
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Hang de kabel van de headset om uw nek en genieten maar!
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Kenmerken van de headset

Spraakbediening

Weet hoe u opnieuw
verbinding moet maken

Siri, Google Now™, CortanaHoud de gespreksknop 2 seconden ingedrukt totdat u een toon
hoort. Wacht tot de telefoon spraakherkenning, zoeken en andere smartphonespraakbediening
heeft geactiveerd.
Als de Bluetooth-verbinding tussen uw headset en telefoon wordt verbroken, probeert de headset
automatisch opnieuw verbinding te maken.
Als het de headset niet lukt om opnieuw verbinding te maken, tikt u eenmaal op de gespreksknop
of maakt u handmatig verbinding via het Bluetooth-menu van de telefoon.
Als uw headset zich langer dan 90 minuten buiten het bereik bevindt, wordt de DeepSleep-modus
ingeschakeld.

Koppelingsmodus
Twee apparaten
gebruiken

Met de headset uitgeschakeld: houd de gespreksknop ingedrukt tot u "pairing" (koppelen) hoort.
OPMERKING U kunt maximaal 2 apparaten op uw headset aansluiten.
Het is eenvoudig om oproepen op twee apparaten te beantwoorden.
Tijdens een gesprek hoort u de beltoon van de binnenkomende oproep op het tweede gekoppelde
apparaat.
Om een tweede oproep op het andere apparaat te beantwoorden, tikt u op de gespreksknop om
het huidige gesprek te beëindigen en automatisch de nieuwe oproep te beantwoorden. Als u
ervoor kiest het tweede gesprek niet aan te nemen, wordt het gesprek doorgeschakeld naar uw
voicemail.

Gesproken meldingen

Uw headset informeert u over statuswijzigingen. Bijvoorbeeld:
"Power on" (inschakelen)
"Pairing successful" (koppelen gelukt)
"Phone 1 connected" (headset gekoppeld met telefoon 1)
"Mute on" (mutefunctie ingeschakeld)
"Answering call" (oproep wordt beantwoord)

De app installeren

Haal het meeste uit uw headset door onze gratis mobiele app te installeren, Plantronics Hub voor
iOS/Android. Ontdek alle functies van uw headset, bekijk instructies en neem via uw smartphone
eenvoudig contact op met Plantronics voor ondersteuning.
plantronics.com/software.
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Ondersteuning

EN
0800 410014

FI
0800 117095

NEE
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Duitsland 0800 9323 400
Oostenrijk 0800 242 500
Zwitserland 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Ondersteuning in het Engels
For warranty details, go to plantronics.com/warranty.

HULP NODIG?
plantronics.com/support.
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