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Active Noise Canceling
ANC

/Open Mic

([ ])

Volumen op

Volumen ned

Sidste nummer

Afspil/sæt lyd på pause

Næste nummer

Opkaldsknap ([ ])

Aktiver/deaktiver mute

OpenMic For at høre dine omgivelser, tryk på mute-knappen for at aktivere OpenMic,
mens headsettet er inaktivt (ikke i et opkald). For at deaktivere, tryk på
mute-knappen igen.

ANC Aktiv støjreducering: tænder og slukker ANC.

Tilpas din enheds adfærd via avancerede indstillinger og muligheder med Poly Lens-
skrivebordsappen. Nogle softphones kræver installation af Poly-software for at aktivere
funktionen til opkaldsstyring (besvar/afslut og sæt på lydløs). Download: poly.com/lens.

BEMÆRK Enhedsindstillinger er også tilgængelige i Plantronics Hub-skrivebordsappen.

Opdater din Poly-enhed
Hold din firmware og software opdateret for at forbedre ydeevnen og føje nye funktioner
til din Poly-enhed.

Opdater din enhed ved hjælp af din computer med Poly Lens-desktopapp. Download på 
poly.com/lens.

Under opdatering:

• Brug ikke din Poly-enhed før opdateringen er fuldført.

• Start ikke en anden opdatering fra en anden enhed.

• Stream ikke medier.

Installation

Oversigt over headset

Indlæs software
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• Undlad at besvare eller foretage opkald.
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VIGTIGT Headset-mikrofoner er placeret på forsiden af din ørepuder.

Du får den bedste opkaldslyd ved at sikre, at venstre og højre ørepude er placeret på det
rigtige øre.

L

R

Ring op vha. dit softphone-program.

Tryk på opkaldsknappen  eller brug din softphone.

1 Under et opkald skal du trykke på headsettets opkaldsknap i to sekunder for at besvare
det andet opkald.
Dette parkerer det første opkald.

2 Tryk på headsettets opkaldsknap i to sekunder for at skifte mellem opkaldene.

Når du ikke er i gang med et opkald, kan du trykke to gange på opkaldsknappen for at
ringe op til det seneste nummer.

Tryk på opkaldsknappen og hold den nede i 2 sekunder for at sætte et opkald i
venteposition.

Under et igangværende opkald skal du trykke på Mute-knappen.

Hvis påmindelse om lydløs tilstand er aktiveret, gentages en meddelelse, når du taler, for
at minde dig om, at lydløs tilstand er aktiveret. Tilpas dine indstillinger i Poly Lens-
desktopapp.

Lyttevolumen
Tryk på knappen Volumen op (+) eller Volumen ned (–).

Justere mikrofonvolumen på headsettet (softphone)
Foretag et softphone-testopkald, og juster softphone-volumen og pc-lydstyrken i
overensstemmelse hermed.

Active Noise Canceling (ANC)
Active Noise Canceling (ANC) reducerer udefrakommende støj og forbedrer din musik og
lydkvalitet. Skub knappen til side for at aktivere eller deaktivere funktionen"aktiv
støjreducering".
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OpenMic
Når du ikke befinder dig i et igangværende opkald, skal du trykke på den røde Mute-tast
for at aktivere OpenMic, så du kan høre dine omgivelser. Kontrollér niveauet af den
omgivende støj, du kan høre ved at justere volumen.
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Support

BRUG FOR MERE HJÆLP?
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Plantronics, propeldesignet og
Poly-logoet er varemærker tilhørende Plantronics, Inc. Alle øvrige varemærker tilhører
deres respektive ejere. Fremstillet af Plantronics, Inc.

214055-03 06.21
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