
ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire™ C420



Registrera produkten online
Gå till plantronics.com/productregistration och registrera din produkt online, så kan vi ge 
dig bästa möjliga service och tekniska support.

Teknisk support
Besök vår webbplats på plantronics.com/support om du vill ha teknisk support och 
tillgång till vanliga frågor och svar och information om kompatibilitet och tillgänglighet. 
Plantronics Technical Assistance Center (TAC) kan också hjälpa dig. 

Innehållsförteckning

Välkommen
Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett 
brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och affärskritisk användning till personlig 
kommunikation och underhållning. Mer information finns på vår webbplats på  
plantronics.com, där du kan få support dygnet runt, söka i vår kunskapsdatabas, chatta 
live och ställa frågor. Vi har även en mängd olika självstudiekurser så att du kan konfigurera 
produkten snabbt och enkelt. 

Innan du installerar eller börjar använda produkten bör du ta del av viktig 
produktsäkerhetsinformation genom att läsa säkerhetsanvisningarna i 
snabbstartshandboken.

Funktioner

Förpackningens innehåll
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  VARNING! Använd inte hörlurar/headset vid höga volymer under längre 
tidsperioder. Det kan orsaka hörselskador. Lyssna alltid med måttliga ljudnivåer. Besök 
plantronics.com/healthandsafety om du vill ha mer information om headset och hörsel.
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  OBs! Vi rekommenderar att du installerar Plantronics-programvaran. Även om 
headsetet fungerar utan programvaran behöver du programvaran för att använda 
funktionen för att svara på och avsluta samtal med Unified Communications-programmet 
via det sladdmonterade reglaget. Gå till plantronics.com/software och klicka på fliken 
Software Downloads (hämtning av programvara). Hämta och installera programvaran 
genom att följa anvisningarna.

Blackwire C420

Fodral

Lampa för sekretess på/av
Höj volym

Svara/avsluta 

Sänk volym



Installera Plantronics-programmet 
Med hjälp av programmet Plantronics Unified Runtime Engine kan du fjärridentifiera 
och besvara/avsluta samtal från telefonprogrammet via samtalsknappen på headsetet. 
Installera programmet som medföljer Plantronics-produkten eller hämta programmet 
enkelt från vår webbplats.

1. Om en Plantronics-cd-skiva medföljer produkten sätter du i cd-skivan och följer 
installationsanvisningarna. 

2. Du kan också hämta den senaste versionen av programvaran från  
plantronics.com/software.

3. Du behöver eventuellt ange vilken ljudenhet som ska användas. Om du vill ha mer 
information läser du i dokumentationen för telefonprogrammet.

Konfiguration och status

Plantronics-kontrollpanelen ingår när du väljer standardinstallation. Starta Plantronics 
Control Panel från Program-menyn som du öppnar via Start i Windows. I Plantronics-
kontrollpanelen kan du visa status, ändra enhetsparametrar, göra inställningar osv.

Hantering av programvaruuppdateringar

All programvara för Plantronics-enheten kan fjärruppdateras om och när uppdateringar 
blir tillgängliga. Starta Plantronics Update Manager från Program-menyn, som du öppnar 
via Start-knappen i Windows, om du vill göra inställningar, till exempel för automatisk eller 
manuell sökning efter uppdateringar. 

slå på headsetet

Slå på Blackwire C420

USB-hedsetet strömförsörjs automatiskt när du ansluter det till en USB-port på datorn.  
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Headsetfunktioner

1

Mottagare

Headsetsladd

Öronkudde

Bom

Bullerdämpande 
mikrofon

2. Justera mikrofonbommen och huvudbågen
2.1 Vrid bommen så att mikrofonen är riktad mot munnen.     

2.2 Gör huvudbågen längre eller kortare tills den sitter bekvämt. Skumgummi-
kuddarna ska sitta bekvämt mitt på öronen.

2.1

2
2.2



Justera volymen

Om du vill öka lyssningsvolymen, trycker du på den övre delen (+) av volymknappen. 
Om vill minska lyssningsvolymen trycker du på den nedre delen (–) av volymknappen.

Om du vill ha information om hur du justerar lyssnings- och talvolymen i 
telefonprogrammet läser du i tillhörande användarhandbok.

Om du vill kan du även justera lyssnings- eller talvolymen för ljudenheten på 
datorn i Ljud och ljudenheter i Kontrollpanelen på datorn.

Stänga av mikrofonen (sekretess) under ett samtal

Om du vill stänga av mikrofonen under ett samtal trycker du snabbt på knappen 
för sekretess. När mikrofonen är avstängd lyser sekretesslampan. 

Aktivera mikrofonen genom att trycka på sekretessknappen igen.

Parkera ett samtal

Om telefonprogrammet har den här funktionen kan du parkera samtalet genom att 
hålla ned knappen för att svara/avsluta. I telefonprogrammet användarhandbok finns 
information om ytterligare funktioner som är tillgängliga när du har parkerat ett samtal. Om 
du trycker på knappen för att svara/avsluta igen återupptas samtalet.

Media Manager (mediehanterare)
I Plantronics-programvaran finns inställningsbara alternativ för hantering av utmatning 
till headsetet från kompatibla mediespelare när ett samtal kommer in och avslutas. 
Mediespelarfunktionen finns på fliken Preferences (inställningar) i Plantronics-kontrollpanelen. 
Välj start-Menyn>Program>Plantronics>Plantronics Control Panel (Plantronics-
kontrollpanelen). 
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Använda headsetet 

Besvara/avsluta/ringa samtal  

Ring ett samtal genom att slå numret via telefonprogrammet.

Besvara eller avsluta ett samtal genom att trycka på knappen för att besvara/avsluta 
samtal.

För telefonprogram som inte är kompatibla med Plantronics-programvara På 
plantronics.com/software finns en aktuell lista över telefonprogram som är kompatibla 
med Plantronics-programvaran. Om telefonprogrammet inte är kompatibelt med Plantronics-
programvaran ges ingen indikation om inkommande samtal i headsetet och det går inte 
heller att besvara/avsluta samtal med hjälp av samtalsknappen. Det går inte att använda 
samtalsknappen på headsetet utan du måste besvara samtalet via telefonprogrammet.

3. Vrida bommen för förvaring i fodralet
3.1 Vrid upp bommen och passa in den mot huvudbågen, enligt bilden.

3.2 Vik ihop öronkuddarna enligt bilden.

3.3 Lägg in headsetet i fodralet.

3.1

3 3.2

3.3



Problem Lösning

Jag hör inte personen som ringer upp. •  USB-headsetet är inte angivet som 
standardljudenhet. Välj Blackwire C420 
som ljudenhet i Ljud och Ljudenheter i 
Kontrollpanelen i Windows.

•  Lyssningsvolymen är för låg. Höj 
volymen genom att trycka på knappen 
på headsetet.

Personen som ringer upp kan inte 
höra mig.

•  Headsetet är i sekretessläge. Stäng av 
mikrofonens sekretessfunktion genom 
att trycka in sekretessknappen på 
headsetet. 

•  Mikrofonbommen på headsetet 
är felaktigt justerad. Justera 
headsetbommen till samma läge som 
din mun.

•  USB-headsetet är inte angivet som 
standardröstenhet. Välj Blackwire C420 
som röstenhet i Ljud och Ljudenheter 
(fliken Röst) i Kontrollpanelen i Windows.

Ljudet i headsetet är förvrängt. Ekon 
hörs i headsetet.

•  Sänk lyssningsvolymen 
i telefonprogrammet tills 
ljudförvrängningen försvinner.

•  Justera volymen på headsetet.  

Det andra headset som jag använde 
till att lyssna på musik fungerar inte 
längre.

•  USB-headsetet anges automatiskt som 
standardljudenhet i Windows. Med hjälp 
av Ljud och ljudenheter i Kontrollpanelen 
i Windows kan du ändra vilken enhet du 
vill använda för ljud.

Headsetet har slutat reagera på 
knapptryckningar.

•  Om en dator övergår till viloläge eller 
energisparläge strömförsörjs inte längre 
USB-headsetet. Se till att datorn är i 
aktivt läge.

Headsetet fungerar inte med det 
headset som jag använder med datorn. 
(Jag kan inte besvara eller avsluta 
samtal med hjälp av samtalsknappen 
på headsetet.)

•  Läs i kompatibilitetslistan på  
plantronics.com/software för att få 
ta reda på om telefonprogrammet kan 
användas till att fjärrbesvara och -avsluta 
samtal.

•  Om datorn försätts i viloläge 
eller energisparläge avbryts 
strömförsörjningen till USB-headsetet. 
Se till att datorn är i aktivt läge.

•  Se till att Plantronics-programvaran är 
installerad och aktiverad. 

Felsökning
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Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Tel: 800-789-4971

plantronics.com 

For product support contact us at plantronics.com/support.


