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Active Noise Canceling
ANC

/Open Mic

([ ])

Volum opp

Volum ned

Forrige spor

Spill av / sett lyd på pause

Neste spor

Anropsknapp ([ ])

Dempe / oppheve demping

OpenMic Hvis du vil høre omgivelsene dine, trykker du på dempeknappen for å
aktivere OpenMic mens hodesettet ikke er i bruk (ingen samtale pågår).
Trykk på dempeknappen igjen for å deaktivere dempefunksjonen.

ANC Aktiv støyreduksjon: slår aktiv støyreduksjon av og på.

Tilpass enhetens virkemåte ved hjelp av avanserte innstillinger og alternativer med Poly
Lens-skrivebordsprogrammet. Noen PC-telefoner krever at Poly-programvaren er
installert for å aktivere funksjonen for å ringe til enheten (motta / avslutte samtaler og slå
av). Last ned: poly.com/lens.

MERK Enhetsinnstillinger er også tilgjengelige i Plantronics Hub-skrivebordsprogrammet.

Oppdatere Poly-enheten
Hold fastvaren og programvaren oppdatert for å forbedre ytelsen og legge nye funksjoner
til Poly-enheten.

Oppdater enheten ved hjelp av datamaskinen med Poly Lens Desktop-app. Last ned fra 
poly.com/lens.

Under oppdatering:

• Ikke bruk Poly-enheten før oppdateringen er utført.

• Ikke start en andre oppdatering fra en andre enhet.

• Ikke strøm medier.

Oppsett

Hodesettoversikt

Laste inn programvare

3

http://www.poly.com/lens
http://www.poly.com/lens


• Ikke svar på eller foreta et anrop.
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VIKTIG Hodesettets mikrofoner er på forsiden av øreklokkene.

For å få best mulig samtalelyd må du sørge for at venstre og høyre øreklokke er på riktig
øre.

L

R

Ring med PC-telefonprogrammet.

Trykk på anropsknappen  eller bruk PC-telefonen.

1 Mens du er i en samtale, holder du inne anropsknappen på hodesettet i to sekunder for å
besvare det andre anropet.
Dette setter den første samtalen på vent.

2 Hvis du vil bytte mellom samtalene, holder du inne anropsknappen på hodesettet i to
sekunder.

Hvis du ikke er i en aktiv samtale, dobbelttrykker du på anropsknappen for å ringe opp
det siste anropet igjen.

Trykk på og hold inne anropsknappen i to sekunder for å sette en samtale på vent.

Trykk på dempeknappen mens du er i en aktiv samtale.

Hvis dempepåminnelsen er på, gjentas et varsel når du snakker for å minne deg på at
dempingen er aktivert. Tilpass innstillingene i Poly Lens Desktop-app.

Lyttevolum
Trykk på knappen for volum opp (+) eller volum ned (–).

Justere mikrofonvolum på hodesett (PC-telefon)
Foreta en testsamtale på PC-telefonen, og juster volumet på PC-telefonen og PC-en.

Aktiv støydemping (ANC)
Aktiv støyreduksjon (ANC) reduserer ekstern støy og forbedrer musikk- og lydkvaliteten.
Skyv bryteren for å aktivere eller deaktivere ANC.

OpenMic
Mens du ikke er i en samtale, kan du trykke på den røde dempeknappen for å aktivere
OpenMic og høre omgivelsene. Kontroller nivået av omgivelsesstøy som du hører, ved å
justere volumet.
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Brukerstøtte

TRENGER DU MER HJELP?
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. Med enerett. Poly, propelldesignet og Poly-logoen er varemerker
for Plantronics, Inc. Alle andre varemerker eies av sine respektive eiere. Produsert av
Plantronics, Inc.

214055-20 06.21
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