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Dank u voor uw keuze voor de

CA40 DECT-adapter van

Plantronics.

De CA40 biedt het handsfree

gemak van een headset en een

grote mobiliteit op de werkplek.

In deze gebruikershandleiding

vindt u instructies over de

installatie en het gebruik van uw

adapter.
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CA40 DECT Adapter
GEBRUIKERSHANDLEIDING

www.plantronics.com



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees de volgende instructies vóór gebruik goed door:

• Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.

• Het stopcontact voor de netstroomadapter moet in de buurt van de basis unit zijn geplaatst en
moet gemakkelijk bereikbaar zijn.

• Gebruik alleen de bijgeleverde netstroomadapter: Invoer 230V 50 Hz wisselstroom, uitvoer 9V
gelijkstroom 750mA, EN60950 klasse II-apparatuur, EN60950 beperkte spanningsbron (neem
contact op met uw leverancier voor nadere informatie).

• Verzeker u ervan dat het voltage (bijvoorbeeld 230V 50Hz) overeenkomt met de plaatselijke
netspanning die u wilt gebruiken.

• Gebruik alleen headsets die door Plantronics bij dit product worden aanbevolen (neem contact
op met uw leverancier voor nadere informatie).

• Gebruik alleen reservebatterijen die van hetzelfde type zijn als de bij dit product bijgeleverde
batterijen (neem contact op met uw leverancier voor nadere informatie).

• Batterij niet verbranden, demonteren of kortsluiten. Op veilige wijze opruimen.

• Pas op dat u geen vloeistoffen op het product morst.

• Dompel het product niet in een vloeistof onder.

• Ga zorgvuldig te werk bij het bedienen van de basisunit en de mobiele unit en veroorzaak
geen kortsluiting op de metalen contactpunten (op de kunststof behuizing) met geleidende
materialen zoals ringen, armbanden, sleutels, enzovoort.

• Laad de batterij van de mobiele unit alleen op volgens de aanwijzingen in deze handleiding.

• Vermijd het gevaar van een elektrische schok en neem dit product niet zelf uit elkaar.

• Houd alle producten, snoeren en kabels uit de buurt van werkende machines.

• Sluit de headsetstekker (21) niet aan op of af van de mobiele unit tijdens een gesprek.

GEBRUIKSAANWIJZING
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SCHEMA 

1 Headsetindicator

2 Headsetknop

3 Omhoog (   )

4 Omlaag (   )

5 Modusknop

6 Spraakvolume-indicator

7 Toonregelingsindicator

8 Oproepknop

9 Knop voor externe geluidsbron

10 Indicator voor externe
geluidsbron

11 Oplaadindicator voor de mobiele
unit l

12 Oplaadindicator voor de
reservebatterij ll

13 Aan/uit-indicator

14 Buiten-bereikindicator

15 Mute-knop

16 Mute-indicator

17 Volumeknop: harder

18 Volumeknop: zachter

19 Spreekknop

20 Spreekindicator

21 Headsetstekker

22 Headsetcontrastekker

23 Beltoonschakelaar

24 Riemklem

25 Oplaadstation voor de mobiele
unit

26 Oplaadstation voor de
reservebatterij

27 Batterijvrijgaveknop

28 Bereikschakelaar

29 Aansluiting voor de handsetkabel

30 Aansluiting voor het
telefoonsnoer

31 Accessoireaansluiting

32 Aansluiting voor
netvoedingsadapter

33 Kabelaansluiting voor de externe
geluidsbron

34 Configuratiekeuzeschakelaar

35 Batterij

36 Headsetstandaard

37 HL10-telefoonhoorn lifter
(optioneel)

38 Headset (niet bijgeleverd)

39 QD-conversiekabel voor headset

40 Netvoedingsadapter

41 Kabel voor de externe
geluidsbron
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INSTALLATIE

Installeer de CA40 DECT-adapter volgens de instructies omschreven in de snelstartgids.

HEADSET/HANDSET SELECTEREN

Met de headsetknop (2) op de basisunit selecteert u de headset- of de handsetmodus. Het lampje
van de headsetindicator (1) gaat aan in de headsetmodus en uit in de handsetmodus.

De spreekknop (19) op de mobiele unit biedt dezelfde functie.

EEN GESPREK VOEREN MET BEHULP VAN DE HEADSET

Als u een gesprek wilt aanvragen met behulp van de headset, moet het apparaat in de
headsetmodus staan. Neem de handset van de haak en kies het nummer op de gebruikelijke
wijze. U kunt vervolgens spreken via de headset. Zodra u het gesprek hebt beëindigd, plaatst u
de handset van de telefoon terug in de houder.

Tip: door de handsetmodus te selecteren zodra u het gesprek hebt beëindigd, spaart u de
batterij van de mobiele unit en verlengt u de resterende beschikbare spreektijd. Dit doet
u door meteen na beëindiging van het gesprek op de headsetknop (2) of de spreekknop
(19) te drukken.

Let op: als u een telefoonhoorn lifter van Plantronics hebt geïnstalleerd, raadpleeg 
dan het hoofdstuk “Een gesprek voeren met behulp van de telefoonhoorn lifter” op
pagina 10.

EEN GESPREK ONTVANGEN MET BEHULP VAN DE HEADSET

Wanneer de telefoon overgaat, neemt u de handset van de haak. Controleer of de CA40-adapter
in de headsetmodus staat. U kunt vervolgens spreken via de headset. Zodra u het gesprek hebt
beëindigd, plaatst u de handset van de telefoon terug in de houder.

Let op: als u een telefoonhoorn lifter van Plantronics hebt geïnstalleerd, raadpleeg dan
het hoofdstuk “Een gesprek ontvangen met behulp van de telefoonhoorn lifter” op
pagina 10.

GESPREKKEN VOEREN EN ONTVANGEN MET BEHULP VAN DE HANDSET

In de handsetmodus kan de telefoon worden gebruikt om op de gebruikelijke wijze gesprekken te
voeren en ontvangen.
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INSTELLINGEN
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Voordat u het luistervolume, het spraakvolume, de luistertoon en het geluidssignaalvolume instelt,
moet u controleren of het apparaat in de headsetmodus staat.

Wanneer u het luistervolume, het spraakvolume en de luistertoon instelt, hoort u steeds als u de
desbetreffende knop indrukt een pieptoon via de headset. Een dubbele pieptoon geeft aan dat u
de boven- of ondergrens hebt bereikt en een driedubbele toon duidt het midden van het bereik
aan.

LUISTERVOLUME – HOE ANDEREN VOOR U KLINKEN

U kunt het luistervolume harder of zachter zetten door op de desbetreffende volumeknop (17 of
18) te drukken op de mobiele unit. Dezelfde functie is ook beschikbaar onder de omhoogknop (3)
of de omlaagknop (4) op de basisunit.

SPRAAKVOLUME – HOE U KLINKT VOOR ANDEREN

Druk eenmaal op de modusknop (5) om het spraakvolume af te stellen. Het lampje van de
spraakvolume-indicator (6) gaat branden en u hoort driemaal een pieptoon in de headset. Pas het
volumeniveau aan met de desbetreffende volumeknoppen (3 of 4). Zodra u tevreden bent, 
drukt u eenmaal op de modusknop (5) om de luistertoon te selecteren, druk tweemaal om terug
te keren naar de standaardinstelling of wacht 10 seconden tot de nieuwe instelling is opgeslagen.
De omhoog- en omlaagknoppen (3 en 4) op de basisunit worden teruggezet op de
standaardfunctie of het standaardluistervolume.

Met deze knop kan alleen het spraakvolume voor de headset worden ingesteld en niet het
spraakvolume voor de handset van de telefoon.

Tip: normaal gesproken hoeft u het volume slechts eenmaal af te stellen, namelijk
wanneer de CA40-adapter voor de eerste keer wordt ingesteld. Daarna hoeft u het
volume niet meer aan te passen. Een te hoog volumeniveau kan geluidsproblemen
veroorzaken. Zorg dus dat u het volume instelt op een prettig niveau voor degene aan de
andere kant van de lijn. Raadpleeg pagina 12 van de probleemoplossingsgids voor meer
informatie.

LUISTERTOON

Als u de toonhoogte (lage en hoge tonen) wilt afstellen die u via de headset hoort, drukt u
tweemaal op de modusknop (5). Het lampje van de toonregelingsindicator (7) gaat branden en u
hoort telkens als de modusknop (5) wordt ingedrukt, driemaal een pieptoon via de headset. Met de
omhoogknop (3) of de omlaagknop ( 4) past u de hoge en de lage tonen aan tot deze het gewenste
niveau hebben bereikt. Zodra u tevreden bent met de instellingen, drukt u op de modusknop (5) of
wacht u 10 seconden tot de nieuwe instellingen zijn opgeslagen. De omhoog- en omlaagknoppen
(3 en 4) op de basisunit worden teruggezet op de standaardfunctie of het standaardluistervolume.

Deze aanpassing is alleen van toepassing op de hoge en lage tonen die u via de headset hoort. U
kunt hiermee niet de spraaktoon (de toonhoogte die de beller hoort) van de headset of de luister-
en spraaktoonniveaus van de handset regelen.
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GELUIDSSIGNAALVOLUME

De CA40-versterker geeft een geluidssignaal bij de meeste aanpassingen die door de gebruiker
worden uitgevoerd. De geluidsindicaties (of geluidssignalen) worden gegeven in de vorm van
verschillende pieptonen voor de verschillende functies.

De intensiteit van de geluidssignalen kan worden ingesteld op drie niveaus (laag, midden en
hoog) of worden uitgeschakeld. Als u het volume van de pieptoon harder of zachter wilt zetten,
houdt u de mute-knop (15) ingedrukt en drukt u op de omhoogknop (17) of de omlaagknop (18).
Elke keer als u de knop indrukt, hoort u driemaal een pieptoon, die afhankelijk van de instelling
harder of zachter wordt.

U hoort de geluidssignalen maar de beller niet, zelfs niet als u midden in een gesprek het volume
aanpast.

MUTE

Druk eenmaal op de mute-knop (15) om ervoor te zorgen dat de beller u niet kan horen (u kunt
wel de beller horen). Wanneer de mute-knop (15) wordt ingedrukt, knippert de mute-indicator
(16) en u hoort elke 15 seconden een pieptoon via de headset. Druk nogmaals op de mute-knop
(15) om ervoor te zorgen dat de beller u weer kan horen. Het knipperen van de mute-indicator
(16) en de pieptoon houden op.

OPROEPEN

Wanneer u kort op de oproepknop (8) op de basisunit drukt, gaat de zoemer op de mobiele unit
tweemaal kort over. Met deze functie kunt u worden opgeroepen als u zich niet aan uw bureau
bevindt.

Wanneer u de oproepknop (8) langer ingedrukt houdt (minimaal drie seconden) zal de zoemer
van de mobiele unit voortdurend overgaan totdat er op een willekeurige knop op de mobiele unit
wordt gedrukt. U kunt deze functie gebruiken om de mobiele unit op te zoeken wanneer u deze
kwijt bent.

Let op: de oproepfunctie werkt niet als de mobiele unit buiten bereik is.

DE BELTOON OP DE MOBIELE UNIT UITSCHAKELEN

Als u niet wilt dat de zoemer van de mobiele unit overgaat om u te waarschuwen voor een
inkomend gesprek, kunt u de beltoon uitschakelen door de beltoonschakelaar (23) in de uitstand
(positie 0) te zetten. Standaard staat deze schakelaar aan (positie I).

Let op: de zoemer op de mobiele unit werkt alleen als een belsignaal als u een
Plantronics-telefoonhoorn lifter hebt geïnstalleerd; anders werkt de zoemer alleen
wanneer deze wordt geactiveerd door de oproepfunctie. De oproepfunctie blijft de
zoemer op de mobiele unit activeren, ook als de beltoon wordt uitgeschakeld.
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WAARSCHUWING BIJ BUITEN BEREIK

De buiten-bereikindicator (14) knippert wanneer de mobile unit in de buurt van de grens van het
bereik komt. In dat geval moet u teruglopen naar de basisunit tot de buiten-bereikindicator (14)
ophoudt met knipperen. Als u verder van de basisunit afloopt, overschrijdt u op een gegeven
moment het maximale bedrijfsbereik voor de CA40-adapter. Alle eventuele actieve gesprekken
worden onderbroken en u hoort elke 10 seconden een dubbele pieptoon in de headset om u te
waarschuwen dat u buiten het bereik bent. De dubbele pieptoon stopt en het lampje van de
buiten-bereikindicator (14) gaat uit zodra u weer binnen het bereik komt en alle eventuele actieve
gesprekken worden uit de mute-stand gehaald zodat u het gesprek kunt hervatten.

Tip: u wordt ten zeerste aangeraden te voorkomen dat u tijdens een actief gesprek
buiten het bereik komt aangezien het soms even kan duren voordat het gesprek kan
worden hervat zodra u zich weer binnen het bereik bevindt.

WAARSCHUWING WANNEER DE BATTERIJ BIJNA LEEG IS

Wanneer de batterij van de mobiele unit bijna leeg is (nog ongeveer 5 minuten resterende
spreektijd), hoort u een geluidssignaal in de headset in de vorm van een enkele pieptoon die elke
10 seconden wordt herhaald. Zodra u deze waarschuwing hoort, moet u binnen afzienbare tijd de
batterij van de mobiele unit opnieuw opladen of de batterij vervangen door een nieuw opgeladen
batterij (als u de optionele reservebatterij hebt aangeschaft).

LUISTEREN NAAR EEN EXTERNE GELUIDSBRON

De CA40-adapter biedt de mogelijkheid de headset te gebruiken om naast de telefoon te
communiceren met één extra geluidsbron, zoals een pc-geluidskaart. Dankzij deze functie kunt u de
headset gebruiken met andere geluidsapparatuur zoals spraakherkenningssoftware of
geluidsopname/afspeelapparaten. Deze aanvullende geluidsbron wordt in deze handleiding de
externe geluidsbron genoemd. De kabel voor de externe geluidsbron (41) moet worden aangesloten
tussen de CA40 en de geluidsbron via de kabelaansluiting voor de externe geluidsbron (33). 

WERKEN MET EEN EXTERNE GELUIDSBRON

Als u naar een externe geluidsbron wilt luisteren, drukt u op de knop voor de externe geluidsbron
(9). Het lampje van de indicator voor de externe geluidsbron (10) gaat branden zodra de externe
geluidsbron actief is. De headset is nu geschikt voor het verzenden en ontvangen van geluid naar
of van de externe geluidsbron in plaats van de telefoon.

Als u bezig bent met een telefoongesprek via de headset op het moment dat er op de knop voor
de externe geluidsbron (9) wordt gedrukt, wordt het luistervolume op de telefoon automatisch
zachter gezet zodat u tegelijk met de externe geluidsbron de beller op de achtergrond kunt horen.
De beller kan u nu echter niet horen.

In de modus voor de externe geluidsbron kunnen de knoppen voor het luistervolume en de
toonaanpassing voor de headset ook worden gebruikt om tijdens het luisteren naar een gesprek
het volume en de toon van de externe geluidsbron aan te passen.

8

NL



9

Als u iemand wilt bellen of een inkomend gesprek wilt aannemen terwijl u naar een externe
geluidsbron luistert, drukt u op de headsetknop (2) of op de spreekknop (19) om de CA40 in de
headsetmodus te zetten en het gesprek op de normale wijze via de headset te voeren.

Let op: alle aanpassingen aan het luistervolume en de toon in de modus voor de externe
geluidsbron, beïnvloeden ook de instellingen wanneer u vervolgens naar een gesprek via de
headset luistert. De aanpassing aan het spraakvolume voor de headset zoals beschreven op
pagina 4 heeft echter alleen betrekking op het spraakvolume op de telefoon. Het
spraakvolume op de externe geluidsbron kan niet worden aangepast met de knoppen van 
de CA40.

DE BATTERIJ VAN DE MOBIELE UNIT OPLADEN

Als u de batterij van de mobiele unit opnieuw wilt opladen, plaatst u deze in het oplaadstation
voor de mobiele unit (25) in de basisunit. Tijdens het laden gaat het lampje van de
oplaadindicator voor de mobiele unit l (11) op de basisunit branden. Zodra de mobiele unit
volledig is opgeladen, gaat het lampje van de oplaadindicator voor de mobiele unit I (11) uit.

Het duurt ongeveer 3 uur voordat een volledig lege batterij helemaal is opgeladen.

EEN OPTIONELE RESERVEBATTERIJ OPLADEN (zie het schema op pagina 4)

U kunt een optionele reservebatterij voor de CA40-adapter aanschaffen. Deze kan worden
opgeladen in het oplaadstation voor de reservebatterij (26).

Om de reservebatterij op te laden, plaatst u de batterij in het oplaadstation voor de reservebatterij
(26) op de basisunit. Tijdens het laden gaat het lampje van de oplaadindicator voor de
reservebatterij lI (12) op de basisunit branden. Zodra de mobiele unit volledig is opgeladen, gaat
het lampje van de oplaadindicator voor de reservebatterij II (12) uit. Als u de opgeladen batterij
wilt verwijderen, drukt u de batterijvrijgaveknop (27) in.

Zodra de reservebatterij volledig is opgeladen, kunt u deze ter vervanging gebruiken als de
batterij die zich momenteel in de mobiele unit bevindt, leeg raakt.

Let op: het duurt ongeveer 3 uur voordat een volledig lege batterij helemaal is
opgeladen. Als u echter een reservebatterij oplaadt en u plaatst de batterij van de
mobiele unit in de basisunit om deze op te laden, schakelt de oplader over op het
opladen van de batterij van de mobiele unit.

Zodra de batterij van de mobiele unit volledig is opgeladen, gaat de oplader weer over
op het opladen van de reservebatterij. Deze voorrang die de batterij van de mobiele unit
krijgt, garandeert dat u altijd kunt profiteren van de maximale spreektijd.

WAARSCHUWING: als de batterij of de basisunit kouder is dan 5ºC of warmer dan 40ºC,
wordt de oplader vanzelf uitgeschakeld en kan de batterij niet worden opgeladen. Dit is
om schade aan de batterij te voorkomen.

DE HEADSET GEBRUIKEN TIJDENS HET OPLADEN VAN EEN BATTERIJ

U kunt de headset blijven gebruiken tijdens het opladen van de batterij van de mobiele unit of de
reservebatterij.
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De telefoonhoorn lifter van Plantronics is een accessoire die bij de CA40 DECT-adapter kan
worden aangeschaft. Deze accessoire heeft twee functies:

1. Automatisch waarschuwen wanneer er een inkomend gesprek is, ook als u zich niet aan uw
bureau bevindt.

2. Op uw commando de handset van de telefoon uit de houder nemen, ook als u zich niet aan
uw bureau bevindt.

De installatie van de telefoonhoorn lifter wordt beschreven in de bijgeleverde
gebruikershandleiding.

EEN GESPREK VOEREN MET BEHULP VAN DE LIFTER

Zorg dat u de headset draagt en dat deze correct is afgesteld. Druk nu op de headsetknop (2) op
de basisunit of op de spreekknop (19) op de mobiele unit. De lifter tilt de handset van de haak,
het lampje van de headsetindicator (1) gaat branden en de spreekindicator (20) gaat knipperen.
Vervolgens hoort u een kiestoon en kunt u het gesprek op de gebruikelijke wijze voeren.

Zodra u het gesprek hebt beëindigd, drukt u eenmaal op de headsetknop (2) of op de spreekknop
(19). De telefoonhoorn lifter plaatst de handset weer terug om het gesprek af te breken en de
lampjes van de headsetindicator (1) en de spreekindicator (20) gaan uit.

EEN GESPREK ONTVANGEN MET BEHULP VAN DE LIFTER

Zorg dat u de headset draagt en dat deze correct is afgesteld. Wanneer er een nieuw gesprek
wordt ontvangen, gaat de telefoon op de gewone manier over, maar daarnaast hoort u in de
headset een belsignaal dat bestaat uit een repeterende reeks van drie korte pieptonen en de
zoemer van de mobile unit gaat over.

Let op: deze extra belsignalen zijn alleen actief wanneer de lifter is aangesloten.

Druk op de headsetknop (2) op de basisunit of op de spreekknop (19) op de mobiele unit. 
De lifter tilt de handset van de haak, het lampje van de headsetindicator (1) gaat branden en 
de spreekindicator (20) gaat knipperen. U kunt vervolgens met de beller spreken.

Zodra u het gesprek hebt beëindigd, drukt u eenmaal op de headsetknop (2) of op de spreekknop
(19). De telefoonhoorn lifter plaatst de handset weer terug om het gesprek af te breken en de
lampjes van de headsetindicator (1) en de spreekindicator (20) gaan uit.

OVERSCHAKELEN VAN HEADSET NAAR HANDSET MET DE LIFTER

Als u tijdens een gesprek de headset gebruikt en wilt overschakelen op de handset van de
telefoon, neemt u de handset uit de telefoonopnemer en drukt u vervolgens eenmaal op de
headsetknop (2) of op de spreekknop (19) (headsetindicator(1) en spreekindicator (20) gaan beide
uit). De lifter beweegt omlaag en u kunt het gesprek hervatten met de handset.

NL BEDIENING MET DE TELEFOONHOORN LIFTER



OVERSCHAKELEN VAN HANDSET NAAR HEADSET MET DE LIFTER

Als u tijdens een gesprek de handset van de telefoon gebruikt en wilt overschakelen op de
headset, drukt u eenmaal op de headsetknop (2) of op de spreekknop (19) (headsetindicator (1)
en spreekindicator (20) gaan beide branden). De lifter beweegt omhoog en u kunt het gesprek
hervatten met de headset. Plaats de handset terug op de lifter. Zodra u het gesprek hebt
beëindigd, drukt u eenmaal op de headsetknop (2) of op de spreekknop (19). De lifter plaatst de
handset terug op de haak.
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STORINGEN LOKALISEREN EN OPLOSSEN
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PROBLEEM

Ik heb alles aangesloten maar de lampjes gaan niet branden.

Mogelijke oorzaak Oplossing

Geen stroom Controleer of de netstroomadapter is aangesloten op
de basisunit.

Controleer of de netstroomadapter is aangesloten op
de netstroom.

Controleer of de netstroomadapter het door
Plantronics geleverde model is.

PROBLEEM

Ik hoor de beller/kiestoon niet.

Mogelijke oorzaak Oplossing

CA40-adapter is niet Controleer of de headset goed is aangesloten op de
correct aangesloten headsetaansluiting van mobiele unit.

Controleer of de telefoon is aangesloten op de
telefoonaansluiting van de basisunit.

Controleer of de handset is aangesloten op de
handsetaansluiting van de basisunit.

In handsetmodus: geluid Druk op de headsetknop om de juiste modus te 
wordt naar de handset selecteren.
in plaats van de headset 
gestuurd

Buiten-bereikindicator Loop terug tot u weer binnen bereik bent.
knippert en geeft een pieptoon

Batterij van de mobiele Laad de batterij op door de mobiele unit in het
is leeg oplaadstation te plaatsen.

Luistervolume te zacht Pas het luistervolume aan op de mobiele unit.

Onjuiste instelling van de Probeer een andere configuratiekeuze-instelling op 
configuratiekeuzeschakelaar de basisunit.
voor de telefoon

Headset is niet compatibel Raadpleeg uw leverancier voor info over de 
met de CA40-adapter compatibiliteit van de headset.
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PROBLEEM

Bellers kunnen me niet horen.

Mogelijke oorzaak Oplossing

Mute is geselecteerd Zorg dat de mute-indicator niet knippert. Druk
eenmaal op de mute-knop. De mute-indicator moet
nu ophouden met knipperen.

Headsetmicrofoon Zorg dat de microfoon van de headset in de juiste
is onjuist geplaatst positie staat volgens de beschrijving in de bij de

headset geleverde gebruikershandleiding.

Spraakvolume is te zacht Pas het spraakvolume aan op de basisunit.

Als het volume nog steeds te zacht is, moet u de
functie voor het negeren van verzendinstellingen
starten (zie pagina 16).

Onjuiste instelling van de Probeer een andere configuratiekeuze-instelling op 
configuratiekeuzeschakelaar de basisunit.
voor de telefoon

PROBLEEM

Ik hoor een kiestoon in meer dan één stand van de configuratiekeuzeschakelaar.

Mogelijke oorzaak Oplossing

Telefoon functioneert Kies de positie die het best klinkt voor u en 
in meer dan één degene die u belt.
stand van de 
configuratiekeuzeschakelaar

PROBLEEM

Ik heb alle vier de standen van de configuratiekeuzeschakelaar geprobeerd en hoor in geen
enkele positie een kiestoon.

Mogelijke oorzaak Oplossing

CA40-adapter is niet Controleer of de headset goed is aangesloten op de
correct aangesloten headsetaansluiting van mobiele unit.

Controleer of uw telefoon is aangesloten op de
telefoonaansluiting van de basisunit.

Wellicht hebt u een Bel voor hulp uw leverancier of een vestiging van 
incompatibele telefoon Plantronics bij u in de buurt.

Telefoonlijn is dood Sluit de handset opnieuw aan op de telefoon en test
de verbinding.
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PROBLEEM

Eerst werkte het toestel in een van de standen, maar ik heb alle standen verschillende
keren geprobeerd en nu gebeurt er niets.

Mogelijke oorzaak Oplossing

Stroom moet opnieuw Schakel de netstroom uit voor de CA40 gedurende 2
worden aangesloten seconden en probeer het dan nog eens. Als dit niet

werkt, moet u de algehele herstelfunctie starten (zie
pagina 16) en het nog eens proberen.

PROBLEEM

De spreektijd is beduidend afgenomen, zelfs nadat de batterij volledig is opgeladen.

Mogelijke oorzaak Oplossing

Levensduur van de batterij Vervang de batterij door een nieuwe.
nadert het einde

PROBLEEM

Ontvangen geluid is vervormd.

Mogelijke oorzaak Oplossing

Luistervolume te hard Als uw telefoon een knop heeft voor het 
op de telefoon ontvangstvolume, draait u deze lager tot de

vervorming verdwijnt.

PROBLEEM

Ik hoor gesprekken, ruis of bijgeluiden op de achtergrond.

Mogelijke oorzaak Oplossing

Spraakvolume is te hard Zet het spraakvolume zachter met de knop voor het 
spraakvolume op de basisunit.

Als het volume nog steeds te hard is, moet u de
functie voor het negeren van de verzendinstellingen
starten (zie pagina 16).

STORINGEN LOKALISEREN EN OPLOSSEN
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PROBLEEM

Ik hoor een zoemtoon.

Mogelijke oorzaak Oplossing

Spraakvolume is te hard Zet het spraakvolume zachter met de knop voor het
spraakvolume op de basisunit.

Als het volume nog steeds te hard is, moet u de functie
voor het negeren van de verzendinstellingen starten
(zie pagina 16).

Onjuiste instelling van de  Probeer een andere configuratiekeuze-instelling op de
configuratiekeuzeschakelaar  basisunit.
voor de telefoon

De basisunit staat te dicht Plaats de basisunit verder van de telefoon vandaan.
bij de telefoon

U hebt gekozen voor Stel de CA40-adapter in op bediening op standaard 
bediening op grote afstand en afstand.
uw telefoon is zeer gevoelig 
voor de DECT-radiosignalen 
die de CA40-adapter gebruikt 
om te kunnen functioneren

PROBLEEM

Ik hoor de externe geluidsbron niet.

Mogelijke oorzaak Oplossing

Onjuiste kabelaansluiting Controleer of de kabel voor de externe geluidsbron
correct is aangesloten op de CA40-adapter en de
externe geluidsbron.

Luistervolume is te zacht Controleer de instelling voor uitgezonden geluid op
de externe geluidsbron waarop u bent aangesloten.

Pas het luistervolume aan op de mobiele unit.

ONDERHOUDSWENKEN

1. Koppel de unit los van de telefoon en koppel de netstroomadapter los van de
netstroom voordat u de apparatuur reinigt.

2. Reinig de apparatuur met een licht vochtige (niet natte) doek.

3. Gebruik geen oplosmiddelen of andere reinigingsmiddelen.
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FUNCTIES VOOR NEGEREN VAN INSTELLINGEN

16

NL

WAARSCHUWING: de volgende herstel- en omzeilfuncties mogen alleen worden
ingeroepen als het niet is gelukt een bevredigende productprestatie te verkrijgen,
ondanks dat u alle wenken en tips voor het verhelpen van storingen in het hoofdstuk
Storingen lokaliseren (zie pagina 12) hebt opgevolgd. U wordt ten zeerste aangeraden
uw leverancier of de Plantronics Helpdesk (zie de achterpagina) te raadplegen voordat
u zich aan deze functies waagt.

ALGEHELE HERSTELFUNCTIE

Met deze herstelfunctie worden alle instellingen van de CA40-adapter teruggezet op de
standaardfabrieksinstellingen. De herstelfunctie uitvoeren:

1. Druk op de oproepknop (8) en houd deze vast, druk vervolgens op de headsetknop (2) en de
modusknop (5) en houd alle drie de knoppen ingedrukt tot alle lampjes op de basisunit
beginnen te knipperen. Dit duurt ongeveer 3 seconden.

2. Het herstel is voltooid, de standaardfabrieksinstellingen zijn teruggezet en de CA40-adapter
wordt in de normale gebruiksstand gezet. Wacht 5 seconden voordat u de CA40 gaat
gebruiken. Als deze bewerking tijdens een gesprek wordt uitgevoerd in de headsetmodus, is
het mogelijk dat het gesprek wordt afgebroken.

VERZENDINSTELLINGEN NEGEREN

1. Zorg dat het apparaat in de headsetmodus staat.

2. Druk de oproepknop (8) in, houd deze vast, druk op de modusknop (5) en laat vervolgens
beide knoppen los. De spraakindicator (6) knippert.

3. Druk op de omhoogknop (3) of de omlaagknop (4) om het bereik van het spraakvolume aan
te passen.

4. Druk op de modusknop (5) of wacht 10 seconden tot de nieuwe instelling is opgeslagen en
sluit af.

ONTVANGSTINSTELLINGEN NEGEREN

1. Zorg dat het apparaat in de headsetmodus staat.

2. Druk de oproepknop (8) in, houd deze vast, druk tweemaal op de modusknop (5) en laat
vervolgens beide knoppen los. De toonregelingsindicator (7) knippert.

3. Druk op de omhoogknop (3) of de omlaagknop (4) om het ontvangstniveau aan te passen.

4. Druk op de modusknop (5) of wacht 10 seconden tot de nieuwe instelling is opgeslagen en
sluit af.
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ACCESSOIRES

OPTIONELE ONDERDELEN & ACCESSOIRES

Er is een heel scala aan Plantronics-accessoires, bestemd om de CA40 DECT-adapter nog
functioneler te maken. Neem contact op met uw Plantronics-leverancier voor meer details.

1. HL10-telefoonhoorn lifter

2. On line-indicator

3. Verlengsnoer on line-indicator

4. Reservebatterij

5. Reservenetstroomadapter (alleen voor het VK)

6. Reservenetstroomadapter (voor Europa behalve het VK)

7. Reservekabel voor het basisstation

8. Reservekabel voor de externe geluidsbron

9. Reserveheadset QD-conversiekabel voor headset

10. Reserveheadsetstandaard

11. Halsriem

GARANTIE EN SERVICE

• Plantronics garandeert de goede staat van deze uitrusting met betrekking tot fabricage- en
materiaalgebreken gedurende 2 jaar vanaf de aanschafdatum. (bewaar a.u.b. uw originele bon).

• Dit product moet worden geinstalleerd en gebruikt volgens de instructies als omschreven in
deze gebruikershandleiding en moet worden onderhouden bij een goedgekeurd Plantronics
Service Centre. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan dan kan de garantie nietig
worden verklaard.

• Dit is niet van invloed op uw wettelijk vastgelegde rechten.
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Plantronics 

2 year Warranty

and Repair

Service 
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UK • Products under warranty are
replaced free of charge.

• All units serviced to full
production standards using original
factory parts.
0800 410014

D • Produkte innerhalb der 
Garantiezeit werden kostenfrei
repariert oder ersetzt. 

• Der Service erfolgt gemäß den
Produktionsstandards unter
Verwendung von Originalteilen.
02222/8302-134

DK • Produkter dækket af garanti vil blive
ombyttet uden beregning.

• Alle enheder efterses i henhold til
produktionsstandarder og ved brug af
originale fabfiksdele.
+45 44 35 05 35

E • Los productos en periodo de garantía
serán reparados libre de cargos.

• Todas las unidades preparados 
según estándares de funcionamiento 
a pleno rendimiento con piezas
originales de fábrica.
902 415191

F • Les produits sous garantie sont
remplacés gratuitement.  

• Réparations répondent aux normes de
production et mettant en œure des
pièces d'origne.
0825 0825 99

I • I prodotti in garanzia verranno sosti-
tuiti gratuitamente.

• L’assistenza di tutte le unità viene
effettuata in conformità con gli
standard di produzione utilizzando parti
di ricambio originali.
02 9511900

N • Produktet erstattes gratis i garantiperi-
oden.

• Alt utstyr er overhalt med originaldel-
er og holder produksjonsstandard.
+47 23 17 37 70

NL • Producten die onder de garantie
vallen, worden kosteloos vervangen.

• Alle units voldoen volledig aan de
productie-eisen en zijn vervaardigd
van originele fabrieksonderdelen.
0800 7526876 (NL)
00800 75268766
(BE/LUX)

P • Os produtos cobertos pela garantia
são substituídos gratuitamente.

• Todas as unidades recebem assistên-
cia técnica em conformidade com os
standards de produção utilizando
peças de fábrica originais.
+34 91 6404744

SF • Takuunalaiset vikaantuneeet 
tuotteet vaihdetaan.

• Kaikki yksiköt huolletaan täysin
tuotantovaatimusten mukaan.
Varaosina käytetään vain 
alkuperäisiä osia.
+358 9 88 16 85 20

S • Produkter med gällande garanti 
byts ut utan kostnad.

• Alla enheter uppfyller produktions-
standarden och består 
av originaldelar.
Megalans:
+46 31 55 88 00
Anovo: 
+46 26 17 30 40

Plantronics 2 year Warranty
and Repair Service
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Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014
+44 1793 842200

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
Tel: (0)0800 PLANTRONICS
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand, France
No Indigo: 0825 0825 99
+33 1 41 67 4141

Plantronics GmbH
Hürth, Germany
Tel: 0800 9323400
+49 22 33 3990
Österreich: 0800 242500
Schweiz: 0800 932 340

Plantronics Acoustics Italia Srl
Milan, Italy
Numero Verde: 800 950934
+39 02 9511900

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, Spain
Tel: 902 41 51 91
+34 91 640 47 44

Nordic Region
Finland: 0201 550 550
Sverige: 031 289 500
Danmark: 44 35 05 35
Norge: 23 17 37 70

Plantronics MEEA Sales Region
London, UK
Tel: +44 208 349 3579


