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Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Plantronics Calisto 610-speakerphone met snoer. In
deze gebruikershandleiding vindt u instructies voor de installatie en het gebruik van uw Calisto
610-speakerphone.

Belangrijkste kenmerken van de Calisto 610
• Persoonlijke speakerphone met snoer.

• Maakt verbinding met uw pc.

• Full-duplex audio, horen en gehoord worden op net zo natuurlijke wijze als bij een persoonlijke
ontmoeting.

• 360°-microfoondekking.

• Geïntegreerd call control en andere functies via Plantronics Hub-software.

• Call controlfuncties met softphone en UC-client oproep aannemen/beëindigen, volume hoger/
later, microfoon muten/muten opheffen, oproep weigeren.

• Klein en draagbaar, inclusief draagetui.

OPMERKING Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik het boekje met belangrijke
veiligheidsinformatie.

Computer
• Ondersteunde besturingssystemen: Windows XP SP3 of hoger, Windows Vista SP1 of hoger,

Windows 7 SP1, Windows 8 en Windows 10

• 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: 1,5 GB (minimaal); 3 GB (aanbevolen)

Welkom

Systeemvereisten
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Draagetui Speakerphone met snoer

Inhoud van de doos
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1 2

3

1 Knoppen Volume hoger/lager
Volume hoger/lager Druk op de knop Volume hoger/lager om het gewenste volume in te stellen
Maximaal of minimaal volumeniveau Houd knop Hoger/lager ingedrukt tot max/min is bereikt
Belvolume Druk alleen op de knoppen om het volume te verhogen/verlagen als er geen oproep

actief is

2 Muteknop
Mutefunctie voor de microfoon inschakelen (de
gesprekspartner aan de andere kant van de lijn
hoort u niet)

Met één korte druk op de knop dempt u
het geluid; het mutelampje wordt rood

Muten van microfoons
opheffen

Met één korte druk op de knop heft u het muten van de microfoons op;
het mutelampje gaat uit

Een binnenkomende oproep
weigeren

1 keer lang (2 sec.) ingedrukt houden: oproep wordt
geweigerd

3 Gespreksknop
Oproep beantwoorden of beëindigen 1 druk op de knop
Een tweede oproep
beantwoorden terwijl u in
gesprek bent

Als u één keer op de knop drukt, beëindigt u het eerste gesprek.
Als u de knop een tweede keer kort indrukt, beantwoordt u de
tweede oproep

Speakerphone-bediening
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1 De speakerphone wordt ingeschakeld zodra deze is aangesloten op de pc.
OPMERKING Sluit niet rechtstreeks aan op een docking station of hub.

2 Het Plantronics-logo gaat branden zodra de speakerphone klaar is voor een oproep.

3 Druk op de oproepknop om een oproep te beginnen of te beëindigen.

Aansluiten op uw pc en bellen
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De Plantronics Hub-software (optioneel) voor Windows breidt de
mogelijkheden van de speakerphone uit en biedt een betere
gebruikerservaring wanneer u de speakerphone met uw pc gebruikt.

Plantronics Hub-software biedt bijvoorbeeld:

• geïntegreerd call control voor populaire softphones en UC-clients (Unified Communications)

• uitgebreide UC-aanwezigheidsmogelijkheden - een nauwkeurigere beschikbaarheidsstatus
betekent minder onderbrekingen

• handige voorkeursinstellingen

• automatische software- en firmware-updates

Hub-software wordt geladen wanneer uw pc wordt opgestart en wordt ongemerkt op de
achtergrond uitgevoerd. Er is geen tussenkomst van de gebruiker nodig, behalve in de volgende
gevallen:

• Plantronics-configuratiescherm — één enkel hulpprogramma voor alle apparaat-, toepassings-,
voorkeurs- en configuratieopties en productinformatie

• Plantronics Update Manager — verstrekt meldingen en vergemakkelijkt installatie van de
speakerphone-firmware en Hub-software-updates

Als u een van deze hulpprogramma's wilt starten, gaat u naar Start > Programma's > Plantronics

• Bevat een overzicht van actieve Plantronics-apparaten die worden ondersteund door Plantronics
Hub-software.

• Audio-instellingen: is een handige snelkoppeling naar de Windows-configuratieopties voor geluid.

• Apparaatinstellingen: het Plantronics-configuratiescherm bevat geen apparaatinstellingen voor
Calisto 610.

• Dit tabblad toont alle toepassingen die zijn ingeschakeld door Plantronics Hub-software en
worden ondersteund voor Calisto 610.

• Alle ondersteunde toepassingen die op dat moment worden uitgevoerd, zijn aangevinkt.

• U kunt hiermee de werking configureren van ondersteunde mediaspelers wanneer u een
softphone-gesprek ontvangt en wanneer het gesprek wordt beëindigd.

• Hier kunt u al dan niet bevestigen dat Plantronics gebruiksstatistieken mag gebruiken om uw
software te helpen verbeteren.

• Hier kunt u bevestigen dat aanwezigheidsinformatie mag worden gedeeld met ondersteunde
toepassingen.

Plantronics Hub-software

Tabblad Devices
(Apparaten)

Tabblad Applications
(Toepassingen)
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Hoe weet ik of de Calisto 610 is
ingeschakeld?

Wanneer u op de knoppen voor het verhogen en verlagen van het
volume drukt wanneer het toestel aan staat, hoort u een volume-
instellingstoon.

Heeft de Calisto 610 een visuele
indicator voor het volume?

Nee. Het volumeniveau en volumeaanpassingen zijn niet zichtbaar
op de Calisto 610.
OPMERKING De Calisto 610 heeft een mid-range standaardvolume-
instelling. Er klinken tonen wanneer u het volume aanpast en
wanneer het maximale of minimale volumeniveau is bereikt.

Welke ruimtegrootte en hoeveel
deelnemers ondersteunt de Calisto
610 voor telefonische vergaderingen
met groepen?

Voor dit antwoord zijn twee variabelen van belang, en beide
hebben betrekking op de geluidskwaliteit zoals deze wordt ervaren
door 8 luisteraars aan de andere kant van een Calisto 610-gesprek:

1 De akoestische eigenschappen van de ruimte: niet alle ruimten zijn
hetzelfde, en de akoestiek kan enorm verschillen.

2 De subjectieve mening (of hoormogelijkheden) van de luisteraars
aan de andere kant kunnen ook aanzienlijk verschillen

Rekening houdend met deze variabelen kan de Calisto 610 over het
algemeen worden gebruikt in een ruimte van 3,7 x 3,7 meter met
maximaal 8 deelnemers.

Problemen oplossen
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HULP NODIG?
plantronics.com/support.

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Verenigde Staten

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Nederland

© 2017 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Plantronics en Calisto zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Plantronics, Inc. Het
Bluetooth-handelsmerk is eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en alle gebruik door Plantronics, Inc. wordt toegestaan onder licentie. Microsoft, Lync,
Windows en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Octrooi 5.210.791 in de VS; octrooien in aanvraag

209576-19 (07.17)
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