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2

Velkommen

Tillykke med købet af din nye Plantronics Calisto® 620 trådløse højttalertelefon. Denne
brugervejledning indeholder instruktioner til konfiguration og brug af din Calisto 620højttalertelefon og BT300C Bluetooth USB-adapteren. (P620 trådløs højttalertelefon og en
BT300C Bluetooth USB-adapter)
Funktioner for Calisto 620
• Personlig trådløs Bluetooth®-højttalertelefonenhed.
• Forbindes med din pc og din Bluetooth-kompatible mobiltelefon.
• Fremragende lydkvalitet (wideband til pc, narrowband til mobiltelefon).
• Ægte duplex-lyd. Hør og bliv hørt lige så naturligt, som hvis du taler ansigt til ansigt.
• 360-graders mikrofondækning med dobbelte automatisk skiftende mikrofoner (minimerer
støjtransmissionen i lokalet, så det lyder bedre for de personer, du taler med i den anden ende).
• Indbygget opkaldsstyring og øvrige funktioner via softwaren Plantronics Spokes
• Softphone- og Unified Communications-funktioner for opkaldsstyring – besvar/afslut opkald,
volumen op/ned, aktiver/deaktiver mikrofonafbryder, afvis opkald
• Op til 7 timers taletid/5 dages standbytid
• 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 eller nyere anbefales
• Processor: 400 MHz Pentium®-processor eller tilsvarende (minimum); 1 GHz Pentiumprocessor 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

Bæretaske

AC USB-vægoplader

USB-opladerkabel

Bluetooth USBadapter

Trådløs højttalertelefon
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Grundlæggende funktioner

Bluetooth USB-adapter

1
1 LED-indikatorlys
Højttalertelefon

2

3

1

4

5

6

1 Knapper til volumen op/ned
2 Statusindikator for Bluetooth
3 Statusindikator for batteri

4 Knap til tænd/sluk for mikrofonen
5 Opkaldsknap
6 Mini USB-adapter gemt i bunden af
højttalertelefonen

Bagpanel

1

2

1 Knap til sluk, tænd Bluetooth-parring (knap med tre positioner)
2 Strømstik, stik til opdatering af firmware
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Kontrolknapper på højttalertelefonen

2

3

1

4

5
1 Knapperne Volumen op/Volumen ned
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
eller minimale volumenniveau er nået
Ringetonens volumen Tryk på volumen op/ned-knapperne, når der ikke er et aktivt opkald

2 Parring-LED
Blinker blåt/rødt

I parringstilstand (parringstilstand stopper efter 10 minutter, hvis det
mislykkedes)
Fast blåt lys Parring lykkedes.

3 Strømindikator
To røde blink Mindre end 2 timers resterende taletid
Tre røde blink Mindre end 30 minutters resterende taletid

4 Knappen Lydløs
Slå lyden fra mikrofonen (den anden
1 kort tryk på knappen slår mikrofonlyden fra. LEDende kan ikke høre dig)
Indikatoren for Lydløs lyser rødt
Deaktiver mikrofonernes
1 kort tryk på knappen slår Lydløs-funktionen fra. LED-Indikatoren
lydløsfunktion
for Lydløs slukkes
Afvis et indkommende opkald 1 langt tryk på knap (2 sek.), opkald afvist

5 Opkaldsknap
Besvar eller afslut et opkald (pc eller mobiltelefon) 1 tryk på knap
Besvar et andet opkald imens 1 kort tryk på knappen afslutter første opkald, andet korte tryk
man taler
på knappen besvarer andet opkald
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Genoplad din højttalertelefon

Opladning i minimum 30 minutter er påkrævet for at fuldføre installationen.
Højtalertelefonen kan oplades med en oplader eller et USB-kabel og din pc. LED-indikatoren for
strømforsyning på højtalertelefonen lyser konstant rødt under opladning og slukkes, når
opladning er fuldført.

En fuld opladning med en oplader tager ca. 1,5 timer.

BEMÆRK Brug kun den medfølgende Calisto 620 USB-vægoplader. Andre vægopladere fra
Plantronics virker ikke sammen med Calisto 620, selvom Calisto 620-opladeren kan bruges til
opladning af andre enheder fra Plantronics, der bruger en mikro-USB-strømforsyning.

En fuld opladning med USB-kabel og pc tager ca. 2,5 timer.

BEMÆRK For at oplade højtalertelefonen med USB-kablet og pc'en, skal pc'en være tændt og aktiv
(ikke i standby).
For at spare på batteriet, skal du slukke højtalertelefonen, når den ikke er i brug.

Status for
batteriopladning

Opladningsniveau

Rød LED-indikator

Opladning af batteri
Batteri fuldt opladet
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Advarsler om lavt batteri

Batteriniveau

Rød LED-indikator blinker

Pc-status*

2-6 timers resterende
taletid

Mindre end 2 timers
resterende taletid

Mindre end 30 minutters
resterende taletid
(genoplad)

BEMÆRK Softwaren Plantronics Spokes skal være installeret, og status vises i ikonbakken.
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Parring

Indledende parring

Ved levering er din Bluetooth USB-adapter forudparret med din højttalertelefon.

BEMÆRK Bluetooth USB-adapteren må kun bruges sammen med Calisto 620, dvs. ingen andre
Bluetooth-enheder. Calisto 620 Bluetooth USB-adapteren har en grafisk afmærkning.

Sådan parres din
Bluetooth USB-adapter
igen

Tilslut igen

Hvis parringen mellem højttalertelefonen og din Bluetooth USB-adapter ikke er oprettet eller
går tabt, skal du gøre følgende:
1

Kontroller, at højtalertelefonen er slukket.

2

Fjern Bluetooth USB-adapteren.

3

Sæt højtalertelefonen i parringstilstand ved at skubbe tænd/sluk-knappen til HØJRE og holde
den nede, indtil LED-indikatoren til parring med Bluetooth blinker BLÅT/RØDT

4

Indsæt Bluetooth USB-adapteren i USB-porten på din pc. LED-indikatoren blinker og lyser
derefter konstant blåt for at angive, at højtalertelefonen er tilsluttet Bluetooth USB-adapteren.

5

Højtalertelefonen afslutter parringstilstand.
Bluetooth USB-adapteren og højttalertelefonen tilsluttes automatisk mobiltelefonen og pc'en,
når højttalertelefonen slukkes og tændes igen, mens der er enheder inden for rækkevidde.
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Pc-tilslutning og opkald

1

Tænd for højttalertelefonen.

2

Sæt Bluetooth USB-adapteren direkte ind i USB-porten på din pc. LED-indikatoren blinker og
lyser derefter konstant blåt for at angive, at højttalertelefonen er forbundet til pc'en. LEDindikatoren bliver ved med at lyse konstant blåt, når der ikke er et aktivt opkald.
BEMÆRK Sæt den ikke direkte i en dockingstation eller hub.

BEMÆRK Det er normalt, at LED-indikatoren blinker ved opstart, før forbindelse er oprettet.
3

Indlæs Plantronics Spokes software ved at besøge www.plantronics.com/software og klik på
knappen "Download nu."

4

Kontroller dine lydindstillinger, efter behov.
Bekræft, at højtaler- og mikrofonindstillingerne for din pc-softphone er indstillet til Plantronics
BT300C.
Windows 7®
Gå til Kontrolpanel -> Lyd -> fanen Afspilning og indstil Plantronics BT300C-enheden som både
standardkommunikationsenhed og standardlydenhed. Dette angives med et grønt flueben under
fanen Afspilning.
Windows XP®
Gå til Kontrolpanel -> Lyde og lydenheder og angiv Plantronics BT300C under fanen Lydenheder
for både Afspilning af lyd og Indspilning af lyd. Under fanen Stemme skal du vælge Plantronics
BT300C under både Afspilning af stemme og Indspilning af stemme.

Bluetooth USB Adapter
LED Indicators

5

Foretag et prøveopkald fra din computer-softphone. Under et aktivt opkald blinker Bluetooth
USB-adapteren blåt.

6

Afslut opkaldet ved at trykke på opkaldsknappen til højtalertelefonen.
Speakerphone powered off

None

Paired/Connected

Solid blue

Active call

Flashing blue

Audio listening

Flashing blue
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Parring af mobiltelefon og opkald

1

Sørg for, at højtalertelefonen er fuldt opladet. Skub tænd/sluk-knappen på højttalertelefonen til
HØJRE og hold den nede, indtil indikatoren blinker blåt og rødt. Nu er højttalertelefonen i
parringstilstand.
BEMÆRK Hvis indikatoren ikke blinker blåt og rødt, skal du skubbe tænd/sluk-knappen hele vejen
mod VENSTRE for at slukke for højttalertelefonen. Tryk igen på tænd/sluk-knappen og hold den nede,
indtil du ser røde og blå blink.
Højtalertelefonen forbliver i parringstilstand i 10 minutter.

2

Aktiver Bluetooth-funktionen på din telefon. Brug derefter telefonens indstillinger til at
tilføje/søge efter/finde nye Bluetooth-enheder.
• Blackberry® Settings/options > Bluetooth: Til > Søg efter enheder.
• iPhone: Settings > General > Bluetooth > On (starts the search for devices) (Indstillinger >
Generelt > Bluetooth > Til) (starter søgning efter enheder)
• Android-telefon Settings > Wireless > Bluetooth: On > Scan for devices (Indstillinger > Trådløs >
Bluetooth: Til > Scan efter enheder)
• Andet Se manualen til telefonen

BEMÆRK Der findes detaljerede oplysninger om parring af populære mobiltelefoner i
www.plantronics.com/easytopair

Calisto 620

3

Visse telefoner kræver muligvis, at du indtaster en adgangskode til parring. Indtast
adgangskoden 0000, hvis din telefon beder om en adgangskode til parring med headsettet.
Højttalertelefonens LED-indikator stopper med at blinke og afslutter parringstilstanden, når der
er oprettet forbindelse mellem højttalertelefonen og telefonen.

Calisto 620

BEMÆRK Her finder du en videovejledning til parring: www.plantronics.com/easytopair
4

Foretag et prøveopkald fra din mobiltelefon.

5

Afslut opkaldet ved at trykke på opkaldsknappen til højtalertelefonen.
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Funktioner

Opkaldsfunktioner for din
højttalertelefon og
Bluetooth-mobiltelefon

Avancerede funktioner

Sådan foretager du et opkald

Indtast nummeret på mobiltelefonens tastatur.

Ring til sidste nummer

Ring op igen til nummeret på din mobiltelefon

Sådan besvares et opkald

Kort tryk på opkaldsknappen

Sådan besvares et opkald, hvis et Lync-opkald
allerede er aktivt

Tryk kortvarigt på opkaldsknappen for at afslutte
Microsoft Lync-opkaldet og tryk derefter igen for
at besvare opkaldet fra mobiltelefonen.

Sådan afsluttes et opkald

Kort tryk på opkaldsknappen

Afvis et indkommende opkald

Mellemlangt (2 sekunder) tryk på lydløs-knappen

Overfør lyd til mobil

Mellemlangt (2 sekunder) tryk på opkaldsknappen

Overfør lyd til højttalertelefon

Mellemlangt (2 sekunder) tryk på opkaldsknappen

Lytning til lyd via A2DP (Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth)
Din Blackwire 620-højttalertelefon kan afspille mediefiler (musik, podcasts m.v.) fra en hvilken
som helst A2DP-aktiveret mobilenhed.
Afspil/pause
Du kan sætte musik på pause/genoptage afspilningen fra mobiltelefonen ved at trykke én gang
på opkaldstasten.
Adfærd ved håndtering af samtidige opkald (pc og mobiltelefon)
Du kan foretage et opkald på et pc-softphone-program og modtage et mobilt telefonopkald. Et
tryk på opkaldsknappen på højttalertelefonen afslutter computerens softphone-opkald. Hvis du
trykker på opkaldsknappen igen, besvares mobiltelefonopkaldet.

BEMÆRK Hvis du besvarer opkaldet på din mobiltelefon, sendes lyden til mobiltelefonen, mens
opkaldet fra computer-softphonen forbliver aktivt i højttalertelefonen.
Du kan have et aktivt opkald på mobiltelefonen og modtage et opkald på din computersoftphone. Hvis du trykker på opkaldsknappen på højttalertelefonen, afsluttes det pågældende
mobiltelefonopkald. Hvis du trykker på opkaldknappen igen, besvarer du opkaldet på computersoftphonen.
Hvis du modtager et opkald på din computer-softphone og et mobilopkald på samme tid, og du
trykker på opkaldsknappen, besvares det opkald, der kom ind først.
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Vigtige tips til brug af din højttalertelefon

De bedste resultater
Calisto 620 er en kommunikationsenhed i forretningskvalitet med følsomme mikrofoner. Når
du følger nedenstående anbefalinger, sikrer det en god brugeroplevelse for dig og personerne i
den anden ende af opkaldet.
• Sæt højttalertelefonen i et åbent område under brug
• Alle genstande skal være min. 304 mm væk fra højttalertelefonen for at give den bedste ydelse
• Undgå at flytte enheden, hvis det ikke er nødvendigt
• Undgå at rasle med papir, tromme med blyanter m.v. i nærheden af højttalertelefonen
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Plantronics Spokes-software

Plantronics Spokes-software (valgfri) til Windows udvider din
højttalertelefons funktioner og forbedrer brugeroplevelsen, når den bruges
sammen med din computer.
F.eks. leverer Plantronics Spokes-softwaren:
• Indbygget opkaldskontrol for 14 populære softphones samt Unified Communications-klienter
(UC)
• Forbedrede UC-tilstedeværelsesfunktioner – mere detaljeret tilgængelighedsstatus betyder
færre afbrydelser
• Nyttige præferenceindstillinger
• Batteristatus på skærmen
• Automatiserede software- og firmwareopdateringer

Spokes-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 batteristatus – viser din højttalertelefons batteristatus på skærmen
• Plantronics Update Manager – viser meddelelser og muliggør installation af firmwaren til din
højttalertelefon samt softwareopgraderinger til Spokes
Disse hjælpeværktøjer startes ved at gå til: Start > Programs (Programmer) > Plantronics

Fanen Devices (Enheder)

• Viser aktive Plantronics-enheder, der understøttes af softwaren Plantronics Spokes.
• Audio Settings (Lydindstillinger) – omfatter en praktisk genvej til konfigurationsindstillinger for
Windows-lyd.
• Device Settings (Enhedsindstillinger) – Indstillingerne No Device (Ingen enhed) er tilgængelige
for Calisto 620 under Plantronics Control Panel.

Fanen Applications
(Programmer)

• Viser alle programmer aktiveret af softwaren Plantronics Spokes og understøttet af Calisto
620.
• 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.
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• Muliggør konfiguration af tilstedeværelsesoplysninger, der deles med understøttede
programmer.
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Afvis et indgående opkald (tryk på lydløsknappen i 3 sekunder)
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Når du har et aktivt mobilopkald via højtalertelefon, ændre Spokes
tilstedeværelsesstatus på MSFT OC/Lync og Skype for at indikere, at du er i gang
med et opkald eller ikke vil forstyrres, henholdsvis.
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Beskrivelse
Besvar/afslut indgående softphoneopkald fra højtalertelefonens grænseflade

Slå lyden fra Slå lyden til

Slå lyden fra eller til på mikrofonen til højtalertelefonen (ingen overført lyd) fra
softphone eller højtalertelefon

Volumenkontrol

Juster softphone (modtage) volumen op/ned

Afvisning af opkald
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Telefonfunktioner
Indgående samtaler
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Mobil‐ og telefontilstedeværelse
Mobilopkaldstilstedeværelse

Status for flere forskellige softphones Hvis du er i gang med et opkald på en vilkårlig Spokes 2.7‐understøttet softphone,
vil MSFT OC/Lync og Skype indikere, at du er i gang med et opkald eller ikke vil
forstyrres, henholdsvis.
Support til Media Player
Pause/lydløs/undlad at gøre noget

Når en lydstream er aktiv, og brugeren lytter til en understøttet medieafspiller og
et opkald modtages, kan lyden sættes på pause eller slås fra i overensstemmelse
med brugerpræferencer som er oprettet i PLT Control Panel (PCP)

x

x

x

Afspil/lyd aktiveret/undlad at gøre
noget

Når opkaldet afsluttes, kan lyden afspilles (genoptag) eller slås til i
overensstemmelse med brugerens PCP‐konfigurede præferencer.

x

x

x

Firmwareopgradering af enhed
Support til Update Manager
(Højttalertelefon)

Direkte firmwareopdatering (DFU) via softwaren Spokes; Spokes Update Manager
sender automatisk meddelelser om opdateringer, når de foreligger

x

DFU‐support til Calisto 620 USB‐Bluetooth‐adapter via My Headset Updater; følg
meddelelserne på:
www.plantronics.com/us/support/myheadset/updater/

x

Batteristatus for højtalertelefon i proceslinjen

x

Support til My Headset Updater
(USB‐Bluetooth‐adapter)
Batteristatus
Plantronics‐batteristatus

* Kræver Swyx plug‐in (spokes er inkluderet i plug‐in
** IBM kræver plug‐in, Spokes indlejret.

Fejlfinding

Hvordan ved jeg, om Calisto 620 er
tændt?

Kontakten med tre positioner (fra/til/parring) har en GRØN
indikator, når enheden er i positionen "tændt". Tryk på tasterne
+/- for volumen, mens enheden er TÆNDT, får enheden til at
afspille en tone for volumenjustering.

• Der vises kun en visuel indikation på enheden (LED-indikatorer
Efter den indledende installation
for Bluetooth-status) under den indledende tilslutning til
kan jeg ikke se nogen visuel
indikation på min Calisto 620 af, at computeren ved hjælp af USB-adapteren til Bluetooth.
Indikatoren på enheden slukker, når den oprindelige tilslutning er
enheden er tilsluttet computeren.
udført (det sker for at spare på batteriet).
• Det er en visuel indikation (BLÅ LED-indikator) på USB-adapteren
til Bluetooth, som lyser fast for at angive tilslutningsstatus for
Calisto 620.
• Den anvendte softphone viser også, hvilken enhed der pt. er
tilsluttet.
USB-adapteren til min Bluetooth
Par Bluetooth-adapteren med højttalertelefonen igen.
virker ikke sammen med Calisto
• Fjern først Bluetooth-adapteren fra USB-porten.
620. Den blå LED-indikator på
adapteren bliver ved med at blinke • Sluk for højttalertelefonen ved at skubbe kontakten med tre
(angiver, at adapteren/
positioner mod venstre, og skub den derefter hele vejen mod
højttalertelefonen er tilsluttet).
højre, og fasthold den der, indtil LED-indikatoren for Bluetooth
blinker RØDT/BLÅT.
• Sæt Bluetooth-adapteren i USB-porten igen. Den blinker, og lyser
derefter konstant, når enheden er parret.
Jeg har sat mit USB-kabel til
Calisto 620 (med den anden ende
sat i vægopladeren eller USBporten), og LED-indikatoren for
opladning viser ikke, at enheden
oplader.

De RØDE LED-indikatorer lyser under opladning men SLUKKES,
når enheden er helt opladet. Der er ingen LED-indikation af, at
batteriet er fuldt opladet, når den RØDE LED først slukkes.

Min Calisto 620 oplader ikke ved
hjælp af vægopladeren.

Sørg for, at du bruger den medfølgende Calisto 620 USBvægoplader (kun denne) til opladningen. Andre vægopladere fra
Plantronics virker ikke sammen med Calisto 620, selvom Calisto
620-opladeren kan bruges til andre produkter fra Plantronics.

Afgiver Calisto 620 en
stemmemeddelelse om
tilbageværende taletid ligesom
visse headset fra Plantronics?

Nej. Calisto 620 bruger ikke stemmemeddelser til at angive
tilbageværende taletid. Højttalertelefonen afgiver en visuel
meddelelse, når batteriet er ved at være tømt. Se Advarsler om
lavt batteri.
BEMÆRK Der vises en statusbjælke for batteriet på proceslinjen på
computeren, hvis du installerer softwaren Plantronics Spokes.

Kan jeg bruge udskiftelige
batterier/tørcellebatterier sammen
med Calisto 620?

Nej. Calisto 620 er designet til at anvende sit genopladelige
litiumionbatteri. Batteriet i Calisto 620 kan udskiftes af
brugeren, og der kan købes ekstrabatterier hos Plantronics som
tilbehør.

Opkaldskontrol fungerer ikke
sammen med min softphone på
min iPad, selvom lyden fungerer
fint.

Tablet-/mobilversioner af pc-baserede Unified Communicationsklienter samt øvrige apps til softphone-kommunikation har
muligvis ikke det samme integrationsniveau med perifere

16

enheder som deres pc-modstykke. Softwaren Plantronics Spokes
indeholder integrationsberøringspunkter til computere, der ikke
findes til visse mobilbaserede versioner af disse programmer.
Er der en visuel indikator på Calisto
620, der viser volumenniveauet?

Nej. Der er ingen visuel indikator, der viser volumenniveauet eller
volumenjusteringer på Calisto 620.
BEMÆRK Calisto 620 har en mellemhøj standardindstilling for
volumen. Det afgiver hørbare indikationer, når du justerer volumen
samt når du har nået hhv. min. og maks. volumenniveauet.

Når jeg befinder mig uden for
Calisto 620's Bluetooth-rækkevidde
under et aktivt mobiltelefonopkald
og derefter kommer inden for
Calisto 620 Bluetooth-rækkevidden
igen, genopretter Calisto 620 ikke
automatisk forbindelse til
mobiltelefonen/opkaldet (som den
gør med Voyager Pro UC).

Dette skyldes designet.

Sommetider kan jeg høre
klikkende/smældende lyde under
opkald med Calisto 620. Er det
forvrængning eller en form for
produktfejl?

Når der genoprettes forbindelse mellem det mobile Bluetoothheadset og mobiltelefonen, når denne er inden for rækkevidde,
kompromitteres private opkald ikke, eftersom ingen personer kan
høre den lille højttaler i headsettet. Derimod kan automatisk
oprettelse af forbindelse på en højttalertelefon kompromittere en
private samtale, hvis lyden utilsigtet afspilles over dens højttaler.
Af samme årsag er det nødvendigt manuelt at genoprette
forbindelse til Calisto 620 fra mobiltelefonens
brugergrænseflade eller trykke på Calisto 620's opkaldsknap og
holde den nede i 2 sekunder for at flytte lyden tilbage til Calisto
620. Denne funktion er designet til fortrolige samtaler mellem
brugerne.
• Bluetooth-enheder som Calisto 620 kan være præget af
interferens fra Wi-Fi og/eller øvrige Bluetooth-enheder.
• Hvis du bruger Calisto 620 i nærheden af et Wi-Fi-adgangspunkt
eller i et Bluetooth-intensivt miljø, kan der forventes en vis
interferens i form af hørbare aspekter igennem Calisto 620's
højttaler
• Hvis disse lydforstyrrelser ikke er til stede, når Calisto 620
benyttes udenfor Wi-Fi og/eller Bluetooth- intensive miljøer, er
det meget sandsynligt, at lydforstyrrelserne stammer fra
radio-/RF-interferens.

Musik/medier, der afspilles på
Calisto 620, lyder ikke lige så godt,
når de afspilles fra pc'en, som når
de streames til min mobiltelefon
eller smartphone. Hvorfor?
Hvilken rumstørrelse og hvor
mange deltagere understøtter
Calisto 620 i forbindelse med
konferenceopkald?

Calisto 620 Bluetooth-adapteren understøtter wideband-lyd til
både tale og medier/musik. Det betyder, at kvaliteten ikke er nær
så høj, som når musik/medier streames via A2DP fra en
mobiltelefon/smartphone med hi-fi-lyd.

Der er to variabler, der skal tages i betragtning i forhold til dette
svar, og begge involverer den lydkvalitet, der opleves af lytterne i
den anden (fjerne) ende af et Calisto 620-opkald:
1 Lokalets akustikr: Ikke alle lokaler er bygget på samme måde, og
rumakustikken kan variere markant.

2 Den subjektive opfattelse (eller høreevnerne) hos lytterne i den
anden ende kan også variere markant
Med disse variabler i tankerne kan Calisto 620 generelt benyttes
i et lokale på maks. 3 x 3 m med op til 6 deltagere.
Kan USB-strømkablet anvendes til
lyd via USB under opkald? Kan

Nej. USB-kablet er til strøm og DFU-opdateringer (Direct
Firmware Updates) alene.
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Calisto 620 også bruges som en
kablet USB-enhed?

BEMÆRK Plantronics tilbyder et USB-kabel som tilbehør. Kablet kan
tilsluttes en enkelt USB-port på pc'en. Kablet giver mulighed for 1)
tilslutning til Minimax USB Bluetooth-adapteren og 2) tilslutning af
strøm til højttalertelefonen. (PN: 86215-02)

Kan jeg synkronisere flere Calisto
620-enheder i én USB-adapter (for
at dække et større område)?

Nej. Den aktuelle adapter er designet til en-til-en-tilslutning.

Kan jeg bruge Calisto 620 i min bil?

I teorien ja. Men Calisto 620 er ikke designet til brug i biler.

Tasken til min My Calisto 620 er
for lille til at indeholde både
vægopladeren og USB-kablet.

Tasken til Calisto 620 er specialsyet til højttalertelefonen og er
kun designet til at beskytte højttalertelefonen. Vægopladeren og
USB-kablet er meget slidstærke og kan nemt bæres i en lukket
lomme i en computertaske, lynlåslomme m.v., uden fare for at de
går i stykker.
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