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[ ]=

Volumen op/ned

Næste nummer

Afspil eller sæt musik på pause

Sidste nummer

Aktiver/deaktiver mute; Åben mikrofon

Opladerport

Headsettets LED-indikatorer

[ ] Opkaldsknap

Tænd/sluk-knap

Knap til parring med Bluetooth

Læs sikkerhedsvejledningen for oplysninger om vigtige sikkerhedsinstruktioner, opladning, batteri
og myndighedskrav, før du anvender dit nye headset.

Oversigt

Oversigt over headset

Vær på den sikre side
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Headset Rejseetui

Opladerkabel 3,5 mm kabel

Hvad er der i æsken?
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Første gang du tænder for headsettet, starter parringen.

1 Tænd for tænd/sluk-knappen ved at skubbe den til den ene side. Du hører "parring", og LED-
indikatorerne blinker rødt og blåt.

2 Aktivere Bluetooth® på telefonen og indstille den til at søge efter nye enheder.
• iPhoneIndstillinger > Bluetooth > Til*

• AndroidIndstillinger > Bluetooth:Til > Søg efter enheder*

BEMÆRK *Menuer kan variere fra enhed til enhed.

3 Vælg "PLT_BBTSENSE."
Indtast om nødvendigt fire nuller (0000) for adgangskoden eller accepter forbindelsen.

Når parring er oprettet, hører du "parring lykkedes", og LED-indikatorerne holder op med at blinke.

1 Skub tænd/sluk-knappen mod Bluetooth-ikonet, og hold den inde, indtil LED-indikatorerne blinker
rødt og blåt.

2 Aktiver Bluetooth på din anden enhed, og følg trin 2 og 3 i "Parring".

Hvis du har en Mac-enhed med Bluetooth, kan du parre dit headset med den.

1 Aktiver headsettets parringstilstand (skub tænd/sluk-knappen mod Bluetooth-ikonet, og hold den
inde). Du hører "parring", og LED-indikatorerne blinker rødt og blåt.

2 På din Mac-enhed skal du vælge Apple-menu > Systemindstillinger > Bluetooth.

3 Klik på Indstil ny enhed eller "+", vælg "PLT_BBTSENSE Stereo", og følg vejledningen på skærmen.

Parring

Parring

Par en anden enhed

Parring med Mac-enhed
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Det tager op til 2,5 timer at oplade headsettet helt. LED-indikatorerne slukker, når opladningen er
fuldført.

=

=

=

=

=

TIP Du kan kontrollere headsettets batteristatus ved at trykke på opkaldsknappen [ ], mens du har
headsettet på. Headsettet skal være i inaktiv tilstand.

Headsettet har op til 18 timers lyttetid.

Juster headsettet for at opnå en behagelig pasform.

Forlæng eller forkort hovedbøjlen, indtil den sidder behageligt.

Opladning og tilpasning

Opladning

Juster pasformen
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Tryk på knappen Afspil/pause .

Drej volumenhjulet  frem (+) eller tilbage (–) for at regulere volumen.
BEMÆRK Indstil Android-telefonvolumen til medium/høj for optimal
lydkvalitet.

Tryk på knappen Frem  eller på knappen Tilbage  for at vælge et nummer.

Hvis din smartphone har en stemmeaktiveret assistent, skal du trykke på opkaldsknappen [ ] og
holde den nede i 2 sekunder, imens du venter på besked fra telefonen.

Tryk på den røde -knap for at høre omgivelserne omkring dig (musikken/lyden sættes på pause).

Du vil høre en alarm ved indgående opkald, mens du lytter til lyd. Når du besvarer opkald, sættes
lagret lyd (downloadede numre, video eller podcasts) på pause. Hvis du lytter til livestreamet lyd,
vil den gå på lydløs, og ikke pause, under dit opkald. Når du afslutter opkaldet, fortsætter din
afspilning eller streaming.

Besvar et opkald
Vælg:

• Tag headsettet på for at besvare et opkald, eller

• Tryk på opkaldsknappen [ ]

Afslut et opkald
Tryk på opkaldsknappen [ ] for at afslutte det aktive opkald.

Afvis et opkald
Tryk på opkaldsknappen [ ] og hold den nede i 2 sekunder.

Foretag genopkald (smartphone)
Hvis du vil ringe til det nummer, du sidst har ringet til, skal du trykke to gange på opkaldsknappen
[ ].

Tryk på den røde -knap under et opkald. Du hører meddelelsen "Mute aktiveret/mute
deaktiveret." Når mute er aktiveret, overføres opkaldet til din telefon, når du tager headsettet af.

Når batteriet er opbrugt, kan du bruge headsettet sammen med den medfølgende 3,5 mm
ledning.

Brug ledningen til at:
• Justere volumen med knapperne (+) og (–)*

• Afspille/sætte musik på pause eller besvare/afslutte et opkald med knappen  = et enkelt tryk

• Springe ét nummer frem med knappen  = dobbelttryk*

• Springe ét nummer tilbage med knappen  = tredobbelttryk*

• Slå din smartphones stemmeaktiverede assistent til med knappen  = hold nede i 3 sekunder

BEMÆRK *Funktionen kan variere efter, hvilken slags telefon du har.

Basisfunktioner

Afspil eller sæt musik på
pause

Volumen

Valg af nummer

Aktiver stemmeassistent

Åben mikrofon

Foretag/besvar/afslut
opkald

Mute

Fleksibel strømforsyning
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Smart Sensors reagerer, når du tager headsettet af eller på.

Når du tager headsettet på:
• Genoptages musikken

• Besvares et opkald

Når du tager headsettet af:
• Sættes musikken på pause (under afspilning af musik)

• Overføres et aktivt opkald til telefonen

• Indstilles timeren til DeepSleep

TIP Hold både knappen Mute  og opkaldsknappen [ ] nede i mere end 6 sekunder, indtil LED-
indikatoren blinker lilla og derefter rødt, for at deaktivere sensorerne. Gentag for at genaktivere;
LED-indikatoren blinker lilla og derefter blåt.

Nulstil sensorer
Du skal muligvis nulstille sensorerne, hvis de ikke fungerer som forventet.

Du kan nulstille headsettets sensorer ved at slutte headsettet direkte til din computers USB-port
og placere det på en plan ikke-metallisk overflade i mindst 10 sekunder med ørepuderne opad.

Du kan aktivere HD Voice (wideband) ved at holde både den røde knap og knappen Afspil/pause
 nede i mere end 6 sekunder, indtil LED-indikatorerne blinker lilla og derefter blåt. Gentag for at

deaktivere; LED-indikatorerne blinker lilla og derefter rødt.
BEMÆRK HD Voice fungerer korrekt, når begge enheder understøtter det.

Du kan ændre sproget og andre indstillinger ved at downloade Plantronics Hub til Windows og
Mac på plantronics.com/software. Du kan også downloade den gratis Plantronics Hub-mobilapp til
iOS og Android.

Med Plantronics Hub kan du:

• Ændre sprog (kun Plantronics Hub til Windows og Mac)

• Modtage firmwareopdateringer (kun Plantronics Hub til Windows og Mac)

• Slå stemmemeddelelsen "mute deaktiveret" til og fra

• Slå Smart Sensors til/fra

Yderligere specifikationer

Brug sensorer

Aktiver HD Voice

Tilpas
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EN
Tlf.: 0800 410014

FI
Tlf.: 0800 117095

NO
Tlf.: 80011336

AR
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

FR
Tlf.: 0800 945770

PL
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

CS
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

GA
Tlf.: 1800 551 896

PT
Tlf.: 0800 84 45 17

DA
Tlf.: 80 88 46 10

HE
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

RO
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

DE
Tyskland 0800 9323 400
Østrig 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

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

EL
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

IT
Tlf.: 800 950934

SV
Tlf.: 0200 21 46 81

ES
Tlf.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

*Support på engelsk

Du kan finde garantioplysninger her: plantronics.com/warranty.

Support

BRUG FOR MERE HJÆLP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

USA

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Holland

© 2015Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics og Simply Smarter Communications er varemærker tilhørende Plantronics, Inc. registreret i USA
og andre lande, og Plantronics Hub er et varemærke tilhørende Plantronics, Inc. Apple, iPhone og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i
USA og andre lande. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Plantronics under licens. Alle andre varemærker
tilhører deres respektive ejere.

Anmeldte patenter.
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