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Welkom
Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor
het gebruik van de Blackwire C435-headset.
Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik van het product de belangrijke
veiligheidsinformatie in de beknopte handleiding.

Systeemvereisten
Computer
• Ondersteunde besturingssystemen: Windows XP®, Windows Vista®, Windows® 7
• Processor: Pentium®-processor van 400 MHz of gelijkwaardig (minimaal); Pentium-processor
van 1 GHz of gelijkwaardig (aanbevolen)
• RAM: 96 MB (minimaal); 256 MB (aanbevolen)
• Schijfstation: 280 MB (minimaal); 500 MB (aanbevolen)
• Microsoft Windows XP servicepack 3 (SP3) of hoger (aanbevolen)
Microsoft Windows Vista servicepack 1 (SP1) of hoger (aanbevolen)

Display
• Ten minste 800 x 600, 256 kleuren
• Aanbevolen: 1024 x 768 hoogst, 32-bits (aanbevolen)

Browser
• Internet Explorer® V6 of hoger moet op het systeem zijn geïnstalleerd (vereist)

Uw product online registreren
Registreer het product online op plantronics.com/productregistration,
zodat we u de best mogelijke service en technische ondersteuning kunnen bieden.

Technische ondersteuning
Bezoek onze website via plantronics.com/support voor technische ondersteuning, waaronder
veelgestelde vragen, informatie over compatibiliteit en over de toegankelijkheid.
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Inhoud van de doos

Blackwire C435-headset

Draagetui

Grote en kleine gel-oordopjes en afdekplaatje voor monoaansluiting
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Kenmerken van de headset

1

2

3 4

8

9

5

10

1 Noise-cancelling microfoon
2 Rechterluidspreker
3 Oorhaakje voor het rechteroor
4 Gel-oordopje (gemonteerd)
5 Oorhaakje voor het linkeroor
6 Gel-oordopje (gemonteerd)
7 Linkerluidspreker
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8 Snoergeleiding
9 Aansluiting voor mono/stereo
10 Regelmodule in het snoer
11 Mutefunctie in-/uitschakelen
12 Volume hoger/lager
13 Gesprek aannemen/beëindigen
14 USB-aansluiting
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Accessoires
(niet inbegrepen)

Hoofdbeugel en etui voor degenen die de headset om de nek willen dragen. Als optie is een
accessoire (met een grotere etui) leverbaar.
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De headset gebruiken

De headset aansluiten
Sluit de headset op een USB-poort op uw pc aan.

OPMERKING: download voor de gespreksknop en andere functies de Plantronics-software vanaf
http://www.plantronics.com/businesssoftware.

De headset dragen
De headset wordt geleverd met oorhaakjes en gel-oordopjes van gemiddelde grootte.

1 U draagt de headset door het oordopje in uw oor en het oorhaakje rond uw oor te plaatsen,
zoals op de afbeelding. Duw vervolgens de microfoon naar uw mond. De microfoon moet
naar uw mondhoek zijn gericht. Als de headset niet comfortabel zit, kunt u de positie van de
oorhaakjes en de oordopjes veranderen.
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2 De microfoon zit standaard links, maar u kunt de microfoon ook heel eenvoudig aan uw
rechteroor dragen. Verwijder de oordopjes van de luidsprekers en plaats andere oordopjes.

3 De headset wordt geleverd met gel-oordopjes van gemiddelde grootte. Als de headset niet
prettig zit of te los zit, kunt u de oordopjes aan uw oren aanpassen. Verwijder de oordopjes van
de luidsprekers en plaats andere oordopjes.

Groot

Klein

4 Als de headset goed zit, brengt u de microfoonarm dichter naar uw mondhoek. U kunt de
microfoonarm aan de vorm van uw gezicht aanpassen.

2"
50.8 mm
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5 Als u niet beide luidsprekers van de headset wilt gebruiken, kunt u een van de luidsprekers
loskoppelen (zie de afbeelding). Hierdoor wordt de stereoheadset automatisch een
monoheadset en vice versa als u de tweede luidspreker weer aansluit.

*

*De headset wordt geleverd met een afdekplaatje dat moet worden geplaatst wanneer u één
luidspreker gebruikt.

Regelmodule in het snoer

Aannemen/
beëindigen van
gesprek

Hiermee kan direct vanuit de headset met een enkele druk op een knop een
gesprek worden aangenomen en beëindigd. Het lampje knippert groen als er
een gesprek binnenkomt en brandt groen als het gesprek is aangenomen.

Volume

Het volume kan worden verhoogd en verlaagd.

Mutefunctie

U kunt met de muteknop de microfoon dempen. Als de microfoon is
gedempt, brandt er een rood lampje. Wanneer u weer op de muteknop drukt,
wordt de microfoon ingeschakeld.

OPMERKING: download voor de gespreksknop en andere functies de Plantronics-software vanaf
http://www.plantronics.com/businesssoftware.

BELANGRIJK Om veiligheidsredenen is het belangrijk om de headset niet lange tijd achtereen op
een hoog volume te gebruiken. Dit kan gehoorschade veroorzaken. Luister altijd met een normaal
geluidsniveau. Ga naar www.plantronics.com/healthandsafety voor meer informatie over headsets
en uw gehoor.
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Nuttige tips

Kledingclip
De clip neemt wat van het gewicht van het snoer weg, wat bijdraagt aan een groter
draagcomfort. Ook wordt voorkomen dat een oorstuk van uw hoofd wordt afgetrokken
wanneer u opstaat en de USB-kabel wordt strakgetrokken.

Snoergeleiding
Hiermee wordt voorkomen dat het snoer in de knoop raakt wanneer u de headset afzet.
Gebruik de snoergeleiding ook wanneer u de kabel in de etui doet.

	��
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Kabelbinder
Als u geen lang snoer op uw bureau wilt, kunt u met de kabelbinder het snoer bijeenbinden.

	��
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Problemen oplossen

Probleem

Oplossing

Ik hoor niets.

Controleer of de C435 als het standaardluisterapparaat in Windows is
ingesteld.
Controleer of de C435 is ingesteld als het audioapparaat (raadpleeg de
documentatie van Microsoft voor het wijzigen van de audioaansluiting).
Controleer of het volume op de headset en in Windows en Softphone
niet is uitgeschakeld.

Ik word niet gehoord.

Controleer of de C435 als de standaardmicrofoon in Windows is ingesteld.
Controleer of de C435 is ingesteld als het audioapparaat (raadpleeg de
documentatie van Microsoft voor het wijzigen van de audioaansluiting).
Controleer of de softphone en de headset niet zijn uitgeschakeld
(gedempt).

Ik kan met de headset geen
oproep beantwoorden.

Controleer of de C435 is ingesteld als het audioapparaat (raadpleeg de
documentatie van Microsoft voor het wijzigen van de audioaansluiting).
Raadpleeg de compatibiliteitshandleiding van Plantronics (http://
www.plantronics.com/compatibiltyguide) voor het downloaden van de
software die u nodig hebt om de gespreksknop te kunnen inschakelen
voor uw softphone.
http://www.plantronics.com/businesssoftware

Ik kan mijn headset niet
inschakelen (dempen
opheffen) met behulp van
de softphone / Ik kan de
softphone niet inschakelen
(dempen opheffen) met
behulp van mijn headset.

Voor uw softphone is waarschijnlijk de Plantronics-software nodig om
de muteregeling op de pc te synchroniseren met de headset.
Raadpleeg de compatibiliteitshandleiding van Plantronics (http://
www.plantronics.com/compatibiltyguide) voor het downloaden van de
software die u nodig hebt om de gespreksknop te kunnen inschakelen
voor uw softphone.
http://www.plantronics.com/businesssoftware

Het volume in Windows kan
niet met de volumeknop op
de headset worden geregeld.

U kunt het volume in Windows alleen met de headset wijzigen als de
Plantronics-software is geïnstalleerd. Deze software synchroniseert de
volumeregeling van de headset met de volumeregeling in Windows.
http://www.plantronics.com/businesssoftware
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Gefeliciteerd!
Het product dat u hebt gekocht is voorzien van het label TCO Certified Headsets 2. De certificering geeft aan dat uw headset is
ontworpen en geproduceerd volgens de strengste normen ten aanzien van prestaties en milieu. De fabrikant van deze headset
heeft de headset laten certificeren als een TCO Certified Headsets 2-headset als bewijs van de bruikbaarheid, zeer goede
prestaties en milieuvriendelijkheid.
Producten met de certificering TCO Certified Headsets 2 zijn ontworpen om het risico op gehoorschade te beperken. Het geluidsniveau van deze
headsets is beveiligd tegen geluidspieken die het gevolg zijn van storingen in telefoonlijnen.
Headsets met de certificering TCO Certified Headsets 2 hebben de volgende kenmerken:
Ergonomie
• Volumeregeling, afzonderlijke instelling en aanpassing, vervangbare onderdelen en duurzame kwaliteit.
Energie
• Energiezuinig oplaadstation.
Straling
• Lage SAR-waarde. Velden met een lage elektromagnetische lading rond de oplader.
Ecologie
• Het product kan worden gerecycled. De fabrikant moet over een gecertificeerd milieubeheersysteem beschikken, zoals EMAS of ISO 14 001.
• Beperkingen voor
o Met chloor en broom behandelde vuurvertragers en polymeren
o Gevaarlijke zware metalen, zoals cadmium, kwik, zeswaardig chroom en lood
Alle producten met het TCO-label zijn gecontroleerd en geverifieerd door TCO Development, een onafhankelijke keurings- en certificeringsinstantie.
TCO Development is al ruim 20 jaar een van de toonaangevende bedrijven die een meer gebruiksvriendelijk ontwerp van IT-apparatuur nastreven.
Onze criteria zijn ontwikkeld in samenwerking met een internationale groep onderzoekers, experts, gebruikers en fabrikanten. Sinds de introductie
van het programma zijn producten met het TCO-label steeds populairder geworden en inmiddels is er veel vraag naar uit de hoek van gebruikers en
IT-fabrikanten van over de hele wereld.
Op onze startpagina (www.tcodevelopment.com) vindt u de volledige specificaties en lijsten met gecertificeerde producten.
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plantronics.com/support.
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