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Active Noise Canceling
ANC

/Open Mic

([ ])

Volym upp

Volym ned

Spola bakåt

Spela upp/pausa ljud

Spola framåt

Samtalsknapp ([ ])

Mikrofon avstängd/Mikrofon avaktiverad

OpenMic Om du vill höra omgivningen trycker du på ljudavstängningsknappen för att
aktivera OpenMic när headsetet är inaktivt (inget samtal pågår). Avaktivera
genom att trycka på ljudavstängningsknappen igen.

ANC Aktiv brusreducering: Stänger av och slår på ANC.

Datorprogrammet Poly Lens innehåller avancerade inställningar och alternativ som du
kan använda till att anpassa enheten. För vissa telefonprogram måste du installera Poly-
programvara för att få tillgång till styrningsfunktioner för enhetssamtal (svara/avsluta
samtal och stänga av mikrofonen). Hämta: poly.com/lens.

OBSERVERA Enhetsinställningarna är även tillgängliga i datorprogrammet Plantronics
Hub.

Uppdatera din Poly-enhet
Du bör uppdatera den fasta programvaran och programvaran regelbundet för att
förbättra prestanda och lägga till nya funktioner för din Poly-enhet.

Uppdatera enheten med hjälp av datorn med Skrivbordsappen Poly Lens. Hämta på 
poly.com/lens.

Vid uppdatering:

• Använd inte Poly-enheten förrän uppdateringen är slutförd.

• Starta inte en andra uppdatering på en andra enhet.

Installation

Headsetöversikt

Läsa in programvara
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• Strömma inte media.

• Undvik att ringa och svara på samtal.
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VIKTIGT Headsetets mikrofoner är placerade framtill på öronkåporna.

För att få bästa samtalsljud ska du se till att vänster respektive höger öronkåpa är placerad
på motsvarande öra.

L

R

Ring med telefonprogrammet.

Tryck på samtalsknappen  eller använd telefonprogrammet.

1 Under ett samtal trycker du på samtalsknappen på headsetet i två sekunder för att
besvara det andra samtalet.
Det första samtalet parkeras.

2 Du kan växla mellan samtalen genom att hålla in samtalsknappen på headsetet i två
sekunder.

När du inte är i ett aktivt samtal dubbeltrycker du på samtalsknappen för att
återuppringa det senaste samtalet.

Tryck på och håll ned samtalsknappen i 2 sekunder om du vill parkera ett samtal.

Under ett aktivt samtal trycker du på ljudavstängningsknappen.

Om påminnelsen om avstängd mikrofon är på upprepas ett meddelande som påminner dig
om att mikrofonen är avstängd varje gång du talar. Anpassa inställningarna i
Skrivbordsappen Poly Lens.

Lyssningsvolym
Tryck på knappen volym upp (+) eller volym ned (–).

Justera mikrofonvolymen för headsetet (telefonprogram)
Ring ett a testsamtal med telefonprogrammet och använd det för att justera volymen för
telefonprogrammet och volymen för datorljud.

Aktiv bullerdämpning (ANC)
Aktiv bullerdämpning (ANC) minskar buller från omgivningen och förbättrar kvaliteten på
ljud och musik. Skjut strömbrytaren för att slå på eller stänga av ANC.

OpenMic
När du inte är i ett samtal kan du trycka på den röda sekretessknappen för att aktivera
OpenMic och höra din omgivning. Kontrollera hur mycket du vill höra av bakgrundsljud
genom att justera volymen.
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Återuppringning
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Avstängd mikrofon
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Fler funktioner
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Support

VILL DU HA MER HJÄLP?
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 ensamrätt. Poly, propellerdesignen och Poly-logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Plantronics, Inc. Alla andra
varumärken tillhör respektive ägare. Tillverkad av Plantronics, Inc.

214055-26 06.21
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