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Välkommen

Tack för att du valt att köpa Plantronics Calisto 610 sladdanslutna USB-högtalartelefon. Den här
användarhandboken innehåller instruktioner för hur du ställer in och använder högtalartelefonen
Calisto 610.
Finesser och funktioner i Calisto 610
• Kringutrustning till personlig sladdansluten högtalartelefon.
• Kan anslutas till datorn.
• Ljud med full duplex – hör och bli hörd lika naturligt som om ni pratade ansikte mot ansikte.
• 360° mikrofontäckning.
• Integrerad samtalskontroll och andra funktioner via programvaran Plantronics Hub.
• Samtalskontrollfunktioner för telefonprogram och UC-klient (Unified Communications) –
besvara/avsluta samtal, höja/sänka volym, slå på/stänga av ljud för mikrofon, avvisa samtal.
• Liten och bärbar, bärväska medföljer.

OBSERVERA Innan du installerar eller börjar använda produkten bör du läsa de separata
säkerhetsanvisningar som innehåller viktig produktsäkerhetsinformation.

Systemkrav
Dator
• Operativsystem som stöds: Windows XP SP3 eller senare, Windows Vista SP1 eller senare,
Windows 7 SP1, Windows 8 och Windows 10
• Processor: 400 MHz Pentium-processor eller motsvarande (lägsta krav), 1 GHz Pentiumprocessor eller motsvarande (rekommenderas)
• RAM: 96 MB (lägsta krav), 256 MB (rekommenderas)
• Hårddisk: 1,5 GB (lägsta krav), 3 GB (rekommenderas)
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Det här finns i förpackningen

Bärväska

Sladdansluten högtalartelefon
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Kontroller på högtalartelefonen

2

1

3
1 Knappar för höjning/sänkning av volym
Höj/sänk volymen Tryck på knappen för höjning/sänkning av volym till önskad volym
Högsta eller lägsta
Håll knappen för höjning/sänkning av volym nedtryckt till du når
volym
högsta/lägsta volym
Ringsignalens volym Tryck på knapparna för höjning/sänkning av volym när inget samtal pågår

2 Sekretessknapp
Stäng av ljud för mikrofonen (du hörs
inte i andra änden)

Med en kort knapptryckning stänger du av ljudet för
mikrofonen. Lampan för avstängt mikrofonljud lyser
rött
Slå på ljudet för mikrofonen Med en kort knapptryckning slår du på ljudet för mikrofonen.
Lampan för avstängt mikrofonljud slocknar
Avvisa inkommande samtal Med en lång knapptryckning (2 sekunder) avvisar du samtalet

3 Samtalsknapp
Besvara eller avsluta ett samtal En knapptryckning
Svara på ett andra samtal
Med en knapptryckning avslutar du det första samtalet och med
under pågående samtal
en andra kort knapptryckning besvarar du det andra samtalet
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Ansluta dator och ringa

1

Högtalartelefonen slås på när den är ansluten till datorn.
OBSERVERA Sätt inte i den direkt i en dockningsstation eller hub.

2

Plantronics-logotypen tänds när högtalartelefonen kan ta emot samtal.

3

Tryck på samtalsknappen för att påbörja eller avsluta ett samtal.
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Plantronics Hub-programvara

Programvaran Plantronics Hub (tillval) för Windows utökar
högtalartelefonens funktioner och förbättrar upplevelsen när den används
tillsammans med datorn.
Exempelvis tillhandahåller programvaran Plantronics Hub följande:
• Integrerad samtalskontroll för populära telefonprogram och UC-klienter (Unified
Communications)
• Förbättrade UC-funktioner – mer detaljerad tillgänglighetsstatus innebär färre avbrott
• Konfiguration av personliga inställningar
• Automatiska uppdateringar av programvara och fast programvara (firmware)
Programvaran Hub läses in när datorn startar, och körs i bakgrunden utan att användaren
behöver ingripa förutom via följande:
• Plantronics Control Panel (kontrollpanelen) – ett enda verktyg för alla enhets-, tillämpnings-,
inställnings- och konfigurationsalternativ samt produktinformation
• Plantronics Update Manager (uppdateringshantering) – visar meddelanden och underlättar
installationen av uppdateringar av fast programvara och programvaran Hub i högtalartelefonen
Starta valfritt verktyg genom att gå till Start > Programs (program) > Plantronics

Fliken Devices (enheter)

• Visar aktiva Plantronics-enheter som kan användas med programvaran Plantronics Hub.
• Audio Settings (ljudinställningar) – En bekväm genväg till Windows ljudkonfigurationsalternativ.
• Device Settings (enhetsinställningar) – Inga enhetsinställningar är tillgängliga för Calisto 610 i
Plantronics-kontrollpanelen.

Fliken Applications
(tillämpningar)

• Visar alla tillämpningar som programvaran Plantronics Hub aktiverar och som kan användas med
Calisto 610.
• Alla tillämpningar som kan användas och som körs för närvarande anges med en bockmarkering.
• Du kan konfigurera hur kompatibla mediespelare ska reagera när ett samtal via
telefonprogrammet tas emot och när samtalet har avslutats.
• Här kan du ange om Plantronics får samla in användningsstatistik för att förbättra programvaran.
• Här kan du konfigurera delning av närvaroinformation med kompatibla tillämpningar.
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Felsökning

Hur vet jag att Calisto 610 är
påslagen?

Om du trycker på knapparna för höjning/sänkning av volym när
enheten är påslagen hörs en volymjusteringssignal.

Finns det någon visuell indikator på
Calisto 610 som visar volymnivå?

Nej. Det finns ingen visuell indikator för volymnivåjusteringar på
Calisto 610.
OBSERVERA Medelhög volym används som standardinställning i
Calisto 610. Du hör ljudsignaler när du justerar volymen och när du
når högsta eller lägsta volymnivå.

Hur stor lokal och hur många
deltagare har Calisto 610 funktioner
för när det gäller konferenssamtal?

Det finns två variabler att ta hänsyn till i svaret, och båda
inbegriper ljudkvaliteten som 8 lyssnare i den andra änden av ett
Calisto 610-samtal upplever:
1 Rummets akustiska egenskaper: Rum kan se olika ut och akustiken i
rummet kan variera märkbart.

2 Lyssnarens i den andra ändens subjektiva åsikt (eller hörsel) kan
också variera märkbart

Med de här variablerna i åtanke kan Calisto 610 i allmänhet
användas i rum upp till en storlek av ca 4x4 m med upp till 8
deltagare.
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VILL DU HA MER HJÄLP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc.
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