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Velkommen

Tillykke med købet af din nye Plantronics Calisto 610-højttalertelefon med ledning. Denne
brugervejledning indeholder instruktioner om installation og brug af din Calisto 610højttalertelefon.
Nyheder og funktioner til Calisto 610
• Personlig ekstern højttalertelefonenhed med ledning.
• Opretter forbindelse til din pc.
• Ægte duplex-lyd. Hør og bliv hørt lige så naturligt, som hvis du taler ansigt til ansigt.
• 360° mikrofondækning.
• Indbygget opkaldsstyring og øvrige funktioner via Plantronics Hub-softwaren.
• Funktioner for opkaldsstyring for softphone- og Unified Communications-klienter – besvar/afslut
opkald, volumen op/ned, slå mikrofonlyden fra/til, afvis opkald.
• Lille og kompakt, inkl. separat taske.

BEMÆRK Læs den separate brochure med sikkerhedsinstruktioner for at få vigtige oplysninger om
produktsikkerhed, inden du installerer eller bruger produktet.

Systemkrav
Computer
• Understøttede operativsystemer: Windows XP SP3 eller nyere, Windows Vista SP1 eller nyere,
Windows 7 SP1, Windows 8 eller Windows 10
• Processor: 400 MHz Pentium-processer eller tilsvarende (minimum), 1 GHz Pentium-processor
eller tilsvarende (anbefales)
• RAM: 96 MB (minimum), 256 MB (anbefales)
• Harddisk: 1,5 GB (minimum), 3 GB (anbefales)
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Hvad er der i æsken?

Opbevaringsetui

Højttalertelefon med ledning
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Kontrolknapper på højttalertelefonen

2

1

3
1 Volumen op/Volumen ned-knapperne
Forøg/reducer
Tryk på volumen op/ned-knapperne for at justere volumen til det
volumen
ønskede niveau
Maksimal eller minimal
Hold volumen op/ned-knapperne nede, indtil det maksimale/
volumenniveau
minimale volumenniveau er nået
Ringevolumen Tryk på volumen op/ned-knapperne, når der ikke er et igangværende opkald

2 Mute-knap
Slå mikrofonlyden fra (den anden ende
1 kort tryk på knappen slår mikrofonlyden fra. LEDkan ikke høre dig)
indikatoren for Mute lyser rødt
Slå mikrofonlyden til 1 kort tryk på knappen slår mikrofonlyden til. LED-Indikatoren for Mute
slukker
Afvis et indkommende opkald 1 langt tryk på knappen (2 sek.), opkald afvist

3 Opkaldsknap
Besvar eller afslut et opkald 1 tryk på knappen
Besvar et andet opkald under et
1 tryk på knappen afslutter det første opkald, 2 korte tryk
igangværende opkald
på knappen besvarer det andet opkald
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Pc-tilslutning og opkald

1

Højttalertelefonen tænder, når den er tilsluttet pc'en.
BEMÆRK Sæt den ikke direkte i en dockingstation eller hub.

2

Plantronics-logoet lyser, når højttalertelefonen er klar til et opkald.

3

Tryk på opkaldsknappen for at påbegynde eller afslutte et opkald.
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Plantronics Hub-software

Plantronics Hub-software (valgfri) til Windows udvider din højttalertelefons
funktioner og forbedrer brugeroplevelsen, når den bruges sammen med din
computer.
Plantronics Hub-softwaren leverer f.eks.:
• Indbygget opkaldsstyring for populære softphones og Unified Communications-klienter (UC)
• Forbedrede UC-tilstedeværelsesfunktioner – mere detaljeret tilgængelighedsstatus betyder færre
afbrydelser
• Nyttige præferenceindstillinger
• Automatiserede software- og firmwareopdateringer
Hub-softwaren indlæses, når din pc startes op, og kører direkte og diskret i baggrunden uden
behov for brugerinteraktion – undtagen via følgende:
• Plantronics kontrolpanel – et enkelt hjælpeværktøj til alle enheds-, program- og
konfigurationsindstillinger samt produktoplysninger
• Plantronics Update Manager – viser meddelelser og muliggør installation af firmwaren til din
højttalertelefon samt softwareopgraderinger til Hub
Disse hjælpeværktøjer startes ved at gå til: Start > Programs (Programmer) > Plantronics

Fanen Enheder

• Viser aktive Plantronics-enheder, der understøttes af Plantronics Hub-softwaren.
• Lydindstillinger – Giver en praktisk genvej til konfigurationsindstillinger for Windows-lyd.
• Enhedsindstillinger – Ingen enhed-indstillingerne er tilgængelige for Calisto 610 i Plantronics
kontrolpanel.

Fanen Programmer

• Viser alle programmer, der er aktiveret af Plantronics Hub-software og understøttet til Calisto
610.
• Alle understøttede programmer, der i øjeblikket kører, er markeret med et "afkrydsningsmærke".
• Lader dig konfigurere adfærden for understøttede medieafspillere, når et softphone-opkald
modtages, og når opkaldet afsluttes.
• Angiver bekræftelse for tilmelding, således at Plantronics kan indhente brugerstatistikker med
henblik på at få hjælp til forbedring af vores software.
• Muliggør konfiguration af tilstedeværelsesoplysninger, der deles med understøttede programmer.
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Fejlfinding

Hvordan ved jeg, om Calisto 610 er
tændt?

Hvis du trykker på volumenknapperne +/-, mens enheden er
TÆNDT, afspilles en tone for justering af volumen.

Er der en visuel indikator på Calisto
610, der viser volumenniveauet?

Nej. Der er ingen visuel indikator, der viser volumenniveauet eller
justeringer af volumen på Calisto 610.
BEMÆRK Calisto 610 har en mellemhøj standardindstilling for
volumen. Det afgiver hørbare indikationer, når du justerer volumen
samt når du har nået hhv. min. og maks. volumenniveauet.

Hvilken størrelse lokaler og hvor
mange deltagere understøtter
Calisto 610 i forbindelse med
telefonkonference?

Der er to variabler du skal overveje i forhold til dette svar, og
begge involverer den lyd, der opleves af 8 lyttere i den anden
(fjerne) ende af et Calisto 610-opkald:
1 Lokalets akustik: Ikke alle lokaler er bygget på samme måde, og
rumakustikken kan variere markant.

2 Den subjektive opfattelse (eller høreevnerne) for den eller de
lyttende i den anden ende kan også variere markant

Med disse variabler i tankerne, kan Calisto 610 generelt set
benyttes i et lokale på maks. 3,5 x 3,5 m med op til 8 deltagere.
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BRUG FOR MERE HJÆLP?
plantronics.com/support
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