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1 Volym upp 6 Högtalare
2 Avstängd mikrofon 7 Indikatorlampa
3 Volym ned 8 USB-sladd
4 Samtalsknapp 9 3,5 mm sladd (endast modellen Calisto

5200)
5 Microsoft Teams (endast Teams-

modellen, app krävs)

Översikt
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Anslut högtalartelefonen till en dator via en USB-kabel. Anslut högtalartelefonen till din surfplatta
eller mobiltelefon med 3,5 mm kabel (modellen Calisto 5200). Använd högtalartelefonen för att
spela musik eller ringa röstsamtal.

Anslut högtalartelefonen
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Anslut USB-kabeln till datorn. Indikatorlampan på högtalartelefonen lyser vitt och fortsätter lysa
så länge den är ansluten till strömkällan.

Anslut 3,5 mm-kabeln till en surfplatta eller mobila enhet.

OBSERVERA Tabellen gäller endast modellen Calisto 5200. Det finns inget batteri i Calisto 3200.

Status Samtalstid

Hög
batterinivå

Mer än 12 timmar "Battery high" (hög batterinivå)

Medelbatterini
vå

Mindre än 12 timmar, mer än 2 timmar ”Medelbatterinivå”

Låg batterinivå Mindre än 2 timmar, mer än 30
minuter

"Battery Low" (låg batterinivå) spelas upp när
mindre än två timmars samtalstid återstår

Kritiskt låg
batterinivå

Lika med eller mindre än 30 minuter 30 minuter, "Battery Low" (låg batterinivå)
upprepas var 15:e minut

10 minuter, "Battery Low" (låg batterinivå)
upprepas var 5:e minut

0 minuter, "Power off" (stänger av) spelas upp
en gång

Viktigt: Om högtalaren inte slås på automatiskt när enheten kopplas in kan du sätta på
högtalartelefonen manuellt genom att hålla samtalsknappen och ljudasvstängningsknappen
intryckta samtidigt i 4 sekunder. Om du upprepar den här processen stänger du av enheten.

En kort tryckning på samtalsknappen besvarar eller avslutar ett samtal.

Genom att trycka snabbt på ljudavstängningsknappen aktiverar eller inaktiverar du mikrofonerna.

Tryck på knappen för att öka (+) eller sänka (-) volymen för att öka respektive sänka volymen.

Tryck på knappen Teams  om du vill interagera med Microsoft Teams när du inte pratar i
telefon.
OBSERVERA Microsoft Teams-appen måste vara installerad.

Om du vill få en bättre ljudupplevelse med 3,5 mm-kontakt (endast modellen Calisto 5200), kan
du försätta högtalartelefonen i musikläge genom att håla ljudavstängningsknappen intryckt i 4
sekunder. Stäng av musiken innan du ringer eller tar emot samtal genom att trycka på
ljudavstängningsknappen.

Daglig användning

Ström

Besvara eller avsluta ett
samtal

Stäng av mikrofon/sätt på
mikrofon

Volym

Knappen Microsoft Teams
(endast Teams-modellen)

Musik
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Om du vill mixa ett USB- och 3,5 mm-samtal måste ett USB- eller 3,5 mm-samtal vara aktivt.
Koppla den andra anslutningen till en separat enhet. Ljudet mixas och synkroniseras, ungefär
som för ett trevägssamtal.

Ljudmixning
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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

© 2020 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.
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