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Välkommen
Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. Den här handboken innehåller instruktioner för 

användning av Blackwire C435-headsetet. 

Innan du installerar eller börjar använda produkten bör du ta del av viktig 

produktsäkerhetsinformation genom att läsa säkerhetsanvisningarna i snabbstarthandboken.

Systemkrav 

Dator
•	 Operativsystem som kan användas: Windows XP®, Windows Vista®, Windows® 7 

•	 Processor: 400 MHz Pentium®-processor eller motsvarande (lägsta krav), 1 GHz Pentium-
processor eller motsvarande (rekommenderas) 

•	 RAM: 96 MB (lägsta krav); 256 MB (rekommenderas) 

•	 Hårddisk: 280 MB (lägsta krav); 500 MB (rekommenderas) 

•	 Microsoft Windows XP Service Pack 3 (SP3) eller senare (rekommenderas) 
Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (SP1) eller senare (rekommenderas)

Skärm
•	 Minst 800 x 600, 256 färger

•	 Vi rekommenderar: 1024 x 768 high color, 32-bitar (rekommenderas) 

Webbläsare
•	 Internet Explorer® V6 eller senare måste vara installerat i användarens system (krav)

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. 



Stora och små öronkuddar samt monokopplingsskydd

BärväskaBlackwire C435-headset
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Det här finns i förpackningen
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Headsetfunktioner

1

14

 1 Bullerdämpande mikrofon
 2 Höger högtalare
 3 Höger öronbygel 
 4 Öronkudde (isatt)
 5 Vänster öronbygel
 6 Öronkudde (isatt)
 7 Vänster högtalare 

 8 Stereokabelhållare 
 9 Mono-/stereoanslutning  
 10 Sladdanslutna reglage
 11 Sekretess
 12 Volym upp/ned
 13 Svara/lägg på
 14 USB-kontakt

2 3 4 5 6 7

131198 1210
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Tillbehör
(säljs separat)

Huvudbåge och fodral För de som föredrar att använda nackband. Ett tillbehör (med ett eget 
större fodral) finns som tillval.
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Ansluta headsetet
Anslut helt enkelt headsetet till USB-porten på datorn.

OBS! För samtalskontroll och andra funktioner kan du hämta Plantronics-programvara från  
http://www.plantronics.com/businesssoftware.

Använda headsetet
Headsetet levereras med öronbygel och mellanstor öronkudde. 

1 Du tar på dig headsetet genom att placera öronkudden i örat med bygeln på ovansidan av örat 
och sedan vrida mikrofonbommen framåt. Mikrofonen bör vara riktad mot ena mungipan. Om 
headsetet inte sitter bekvämt kan du vrida öronbygeln och öronkudden så att de passar örat.

Använda headsetet
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2 Headsetet levereras med mikrofonen på vänster sida men det är lätt att sätta mikrofonen på 
höger sida om du föredrar det. Ta bort byglarna från högtalaren, vrid på dem och sätt tillbaka 
dem på plats. 

3 Headsetet levereras med mellanstora öronkuddar isatta. Om du tycker att headsetet sitter 
obekvämt eller inte sitter på plats kan du enkelt byta till öronkuddar som passar. Ta bort 
kudden som sitter på högtalaren och ersätt den med en annan.

Stora Små

4 När du har fått på dig headsetet justerar du den flexibla bommen för att positionera dess ände 
nära mungipan. Bommen kan böjas efter din ansiktsform.

 2"
50.8 mm
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5 För de användare som inte vill ha högtalare i båda öronen (aldrig eller bara ibland) kan du 
koppla bort den andra högtalaren vid kopplingen som visas nedan. Headsetet konfigureras 
automatiskt från stereo till mono (och vice versa när den andra högtalaren kopplas på igen).

*

*Headsetet levereras med ett skydd för kopplingen när det konfigureras som mono.

Sladdanslutna reglage

Svara/lägg på Kan användas till att besvara eller avsluta ett samtal direkt från headsetet med  
en tryckning. Lysdioden blinkar grönt vid inkommande samtal och lyser grönt  
med fast sken under pågående samtal.

Volym Höj eller sänk volymen.

Sekretess En enkel tryckning på sekretessknappen stänger av mikrofonen. En röd lysdiod l 
yser när mikrofonen är avstängd. En tryckning till på den här knappen slår på 
mikrofonen igen.

OBS! För samtalskontroll och andra funktioner kan du hämta Plantronics-programvara från  
http://www.plantronics.com/businesssoftware.

VIKTIGT: För din egen säkerhet bör du inte använda headsetet vid höga volymer under 
längre tidsperioder. Det kan orsaka hörselskador. Lyssna alltid med måttliga ljudnivåer. Mer 
information om headsetet och hörsel finns på: plantronics.com/healthandsafety.
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Klädklämma
Minskar kabelns vikt på kapseln vilket gör det mer bekvämt. Det minskar också dragningen på 
kapseln från USB-kabeln om du flyttar dig från datorn medan du har på dig headsetet.

Stereokabelhållare
Minskar risken för kabeltrassel. När du tar av dig headsetet för du upp behållaren längs kabeln 
för att minska risken för kabeltrassel. Det rekommenderas även när du rullar ihop kabeln för 
förvaring i fodralet.

Användbara tips
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Kabelsamlingsrem
Om du vill minska kabellängden på skrivbordet rullar du ihop överflödet i 
kabelsamlingsremmen.



 1212

Problem Lösning

Jag hör inget. Kontrollera att C435 är konfigurerad som standardljudenhet i Windows.

Kontrollera att C435 är konfigurerad som ljudenhet i telefonprogrammet 
(vänd dig till tillverkaren av telefonprogrammet för instruktioner om hur 
du byter ljudenhet).

Kontrollera att volymen på headsetet, i Windows och i 
telefonprogrammet inte är väldigt låg.

Jag hörs inte. Kontrollera att C435 är konfigurerad som standardmikrofonenhet i 
Windows.

Kontrollera att C435 är konfigurerad som ljudenhet i telefonprogrammet 
(vänd dig till tillverkaren av telefonprogrammet för instruktioner om hur 
du byter ljudenhet).

Kontrollera att varken telefonprogrammet eller headsetet är i 
sekretessläge.

Jag kan inte svara på ett 
samtal med headsetet.

Kontrollera att C435 är konfigurerad som ljudenhet i telefonprogrammet 
(vänd dig till tillverkaren av telefonprogrammet för instruktioner om hur 
du byter ljudenhet).

Kontrollera Plantronics kompatibilitetsguide (http://www.plantronics.
com/compatibiltyguide). Du kan behöva hämta programvara för att 
aktivera samtalskontroll i det telefonprogram som du använder.

http://www.plantronics.com/businesssoftware

Jag kan inte ta headsetet 
ur sekretessläget från 
telefonprogrammet./Jag kan 
inte ta telefonprogrammet ur 
sekretessläget från headsetet.

Telefonprogrammet kan behöva Plantronics programvara för 
synkronisering av sekretesskontrollen på datorn med headsetet.

Kontrollera Plantronics kompatibilitetsguide (http://www.plantronics.
com/compatibiltyguide). Du kan behöva hämta programvara för att 
aktivera samtalskontroll i det telefonprogram som du använder.

http://www.plantronics.com/businesssoftware

Volymreglaget på headsetet 
justerar inte volymen i 
Windows.

Headsetvolymen gäller bara för headsetet om du inte har installerat 
Plantronics-programvaran. Med programvaran synkroniseras 
headsetvolymen med den i Windows.

http://www.plantronics.com/businesssoftware

Felsökning



Congratulations!
The product you have just purchased carries the TCO Certified Headsets 2 label. This means that your headset is designed and 
manufactured according to some of the strictest performance and environmental criteria in the world. The manufacturer of this 
headset has selected it to be certified to TCO Certified Headsets 2 as a sign of usability, high performance and reduced impact 
on the natural environment. 

Products certified to TCO Certified Headsets 2 are specifically designed for limiting the risk for hearing impairment. The headsets have acoustic limit 
protection to protect the user from sudden “sound-spikes” caused by interference on the telephone lines.
Other features of TCO Certified Headsets 2:
Ergonomics
•	Volume	control,	individual	adjustment	and	adaptation,	replaceable	parts	and	quality	durability.
Energy
•	Low	energy	consumption	on	the	charging	station.
Emissions
•	Low	SAR	value.	Low	electromagnetic	fields	surrounding	the	charger.
Ecology
•	Product	is	designed	for	recycling.	Manufacturer	must	have	a	certified	environmental	management	system	such	as	EMAS	or	ISO	14	001
•	Restrictions	on

o Chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o Hazardous heavy metals such as cadmium, mercury, hexavalent chromium and lead.

All TCO labelled products are verified and certified by TCO Development, an independent third party labelling organization. For over 20 years, 
TCO	Development	has	been	at	the	forefront	of	moving	the	design	of	IT	equipment	in	a	more	user-friendly	direction.	Our	criteria	are	developed	in	
collaboration with an international group of researchers, experts, users and manufacturers. Since the program’s inception, TCO labelled products have 
grown	in	popularity	and	are	now	requested	by	users	and	IT-manufacturers	all	over	the	world.

Full specifications and lists of certified products can be found on our homepage – www.tcodevelopment.com

VILL DU HA MER HJÄLP?

plantronics.com/support
Plantronics, Inc.
345 Encinal

Santa Cruz, CA 95060

USA

Plantronics BV
South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Nederländerna
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