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Välkommen

Tack för att du valt att köpa Plantronics Calisto® 620 trådlösa högtalartelefon. I den här
användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder högtalartelefonen
Calisto 620 och BT300C Bluetooth-USB-adaptern. (P620 trådlös högtalartelefon och BT300C
Bluetooth-USB-adapter)
Finesser och funktioner i Calisto 620
• Personlig trådlös högtalartelefon med Bluetooth®.
• Ansluts till din dator och Bluetooth-kompatibla mobiltelefon.
• Förstklassig ljudkvalitet (wideband för dator, smalband för mobiltelefon).
• Ljud med full duplex – hör och bli hörd lika naturligt som om ni pratade ansikte mot ansikte.
• 360° mikrofontäckning med två mikrofoner med automatisk växling (minimerar överföring av
störljud i rummet och låter bättre för personen i den andra änden).
• Integrerad samtalskontroll och andra funktioner via programvaran Plantronics Spokes.
• Samtalskontrollfunktioner för telefonprogram och UC-klient (Unified Communications) –
besvara/avsluta samtal, höja/sänka volym, sätta på/stänga av mikrofonsekretess, avvisa
samtal.
• Upp till 7 timmars samtalstid/5 dagars passningstid.
• 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 eller senare rekommenderas
• 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

USB-väggladdare

USBladdningskabel

Bluetooth-USBadapter

Trådlös högtalartelefon

4

Grunderna

Bluetooth-USB-adapter

1
1 Indikatorlampa
Högtalartelefon

2

3

1

4

5

6

1 Knappar för höjning/sänkning av volym

4 Knapp för att sätta på/stänga av

2 Lampor för Bluetooth-status
3 Lampor för batteristatus

5 Samtalsknapp
6 Mini-USB-adapter förvaras på

mikrofonsekretess

undersidan av högtalartelefonen
Baksidan

1

2

1 Av, på, Bluetooth-ihopparning (omkopplare med 3 lägen)
2 Strömkontakt, kontakt för uppdatering av fast programvara
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Kontroller på högtalartelefonen

2

3

1

4

5
1 Knappar för höjning/sänkning av volym
Höj/sänk volymen Tryck på knappen för höjning/sänkning av volym till önskad volym
Högsta eller minsta
Håll knappen för höjning/sänkning av volym nedtryckt till du når
volym
högsta/minsta volym
Ringsignalens volym Tryck på knapparna för höjning/sänkning av volym när inget samtal
pågår

2 Ihopparningslampa
I ihopparningsläge (ihopparningsläge inaktiveras efter 10 minuter om
ihopparningen misslyckas)
Fast blått sken Ihopparningen är slutförd

Blinkar blått/rött

3 Strömlysdiod
Två röda blinkningar Mindre än två timmars samtalstid återstår
Tre röda blinkningar Mindre än 30 minuters samtalstid återstår

4 Sekretessknapp
Med en kort knapptryckning aktiverar du
Sätt på mikrofonsekretess (du hörs inte i
andra änden)
sekretess. Lampan för sekretess lyser rött.
Stäng av mikrofonsekretess Med en kort knapptryckning inaktiverar du sekretess. Lampan
för sekretess slocknar.
Avvisa inkommande samtal Med en lång knapptryckning (2 sekunder) avvisar du samtalet

5 Samtalsknapp
Besvara eller avsluta ett samtal (dator eller mobiltelefon) En knapptryckning
Svara på ett andra samtal
Med en knapptryckning avslutar du det första samtalet och
under pågående samtal
med en andra kort knapptryckning besvarar du det andra
samtalet
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Ladda högtalartelefonen

Det krävs minst 30 minuters laddning för fullständig konfiguration.
Högtalartelefonen kan laddas med antingen en väggladdare eller med en USB-kabel genom
datorn. Högtalartelefonens lysdiod lyser rött när högtalartelefonen laddas och släcks när den är
fullt laddad.

En full laddning med en väggladdare tar ca. 1 ½ timme.

OBSERVERA Använd endast den USB-väggladdare som levereras med Calisto 620. Andra
Plantronics-väggladdare fungerar inte med Calisto 620, men Calisto 620-laddaren kan användas för
laddning av andra Plantronics-produkter där en mikro-USB-nätadapter krävs.

En full laddning med en USB-kabel genom datorn tar ca. 2 ½ timme.

OBSERVERA Om du ska ladda högtalartelefonen med en USB-kabel genom datorn måste datorn
vara påslagen och i ett aktivt läge, inte viloläge.
Stäng av högtalartelefonen när du inte använder den för att spara batterikraft.

Batteriladdningsstatus

Laddningsnivå

Röd lampa

Batteriet laddas
Batteriet fulladdat
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Varningar om svagt
batteri

Batterinivå

Röd lampa blinkar

Datorstatus*

2 till 6 timmars samtalstid
återstår

Mindre än 2 timmars
samtalstid återstår

Mindre än 30 minuters
samtalstid återstår (ladda)

OBSERVERA Programvaran Plantronics Spokes måste vara installerad, status visas i ikonfältet.
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Para ihop

Inledande ihopparning

Bluetooth-USB-adaptern levereras ihopparad i förväg med högtalartelefonen.

OBSERVERA Bluetooth-USB-adaptern är endast avsedd för att användas med Calisto 620, och inte
med någon annan typ av Bluetooth-enhet. Bluetooth-USB-adaptern för Calisto 620 är märkt med ett
grafiskt ID.

Gör om ihopparningen av
Bluetooth-USB-adaptern

Anslut igen

Om högtalartelefonen och Bluetooth-USB-adaptern inte är ihopparade, eller om ihopparningen
bryts, gör du följande:
1

Börja med att stänga av högtalartelefonen.

2

Ta bort Bluetooth-USB-adaptern.

3

Sätt högtalartelefonen i ihopparningsläget genom att hålla strömknappen nedtryckt till HÖGER
tills lampan för Bluetooth-ihopparning blinkar BLÅTT/RÖTT.

4

Sätt i Bluetooth-USB-adaptern direkt i datorns USB-port. Lampan blinkar och börjar sedan lysa
med fast blått sken, vilket anger att högtalartelefonen är ansluten till Bluetooth-USB-adaptern.

5

Högtalartelefonen går ur ihopparningsläget.
Bluetooth-USB-adaptern och högtalartelefonen återansluter automatiskt högtalartelefonen till
mobiltelefonen och datorn när högtalartelefonen stängs av och sedan slås på, och den är inom
räckhåll för enheterna.

9

Anslut dator och ring

1

Sätt på högtalartelefonen.

2

Sätt i Bluetooth-USB-adaptern direkt i datorns USB-port. Lampan blinkar och börjar sedan lysa
med fast blått sken, vilket anger att högtalartelefonen är ansluten till datorn. Lampan fortsätter
att lysa med fast blått sken när inget samtal är aktivt.
OBSERVERA Sätt inte i den direkt i en dockningsstation eller hub.

OBSERVERA Det är helt normalt att indikatorlampan blinkar vid uppstart, innan anslutningen har
upprättats.
3

Läs in programvaran Plantronics Spokes genom att gå till www.plantronics.com/software och
klicka på "Download Now" (hämta nu).

4

Kontrollera ljudinställningarna enligt behov.
Se till att högtalar- och mikrofoninställningarna för telefonprogrammet i datorn är inställda på
Plantronics BT300C.
Windows 7®
Gå till Kontrollpanelen -> Ljud -> fliken Uppspelning och ange att Plantronics BT300C-enheten
ska vara både standardenhet för kommunikation och standardenhet för ljud. På fliken
Uppspelning visas detta genom den gröna bockmarkeringen.
Windows XP®
Gå till Kontrollpanelen -> Ljud och ljudenheter och på fliken Ljud anger du Plantronics BT300C
för både uppspelning och inspelning av ljud. På fliken Röst anger du Plantronics BT300Cenheten för både röstuppspelning och röstinspelning.

Bluetooth USB Adapter
LED Indicators

5

Ring ett testsamtal från telefonprogrammet i datorn. Bluetooth USB-adaptern blinkar blått
under ett aktivt samtal.

6

Avsluta samtalet genom att trycka på högtalartelefonens samtalsknapp.
Speakerphone powered off

None

Paired/Connected

Solid blue

Active call

Flashing blue

Audio listening

Flashing blue
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Para ihop mobiltelefon och ringa

1

Kontrollera att högtalartelefonen är helt uppladdad. Håll strömknappen nedtryckt till HÖGER på
högtalartelefonen tills indikatorlampan blinkar blått och rött. Högtalartelefonen befinner sig nu i
ihopparningsläge.
OBSERVERA Om lampan inte blinkar blått och rött skjuter du strömknappen helt till VÄNSTER för
att stänga av högtalartelefonen. Tryck sedan på strömknappen igen och håll den nedtryckt tills lampan
blinkar blått och rött.
Högtalartelefonen förblir i ihopparningsläget i tio minuter.

2

Aktivera Bluetooth-funktionerna i telefonen och använd sedan inställningarna i telefonen till att
lägga till/söka efter/upptäcka nya Bluetooth-enheter.
• Blackberry® Settings/options (inställningar/alternativ) > Bluetooth: On (på) > Search for devices
(sök efter enheter).
• iPhone Settings (inställningar) > General (allmänt) > Bluetooth > On (på) (en sökning efter
enheter påbörjas).
• Android-telefon Settings (inställningar) > Wireless (trådlöst) > Bluetooth: On (på) > Scan for
devices (sök efter enheter).
• Övriga Läs bruksanvisningen till telefonen

OBSERVERA Utförliga anvisningar för ihopparning för populära mobiltelefoner finns på
www.plantronics.com/easytopair

Calisto 620

3

I en del telefoner ombeds du ange ett lösenord för ihopparning. Skriv lösenordet 0000 om din
telefon begär ett lösenord för ihopparning med högtalartelefonen. Lampan på högtalartelefonen
slutar att blinka när högtalartelefonen och telefonen har parats ihop. Högtalartelefonen går ur
läget för ihopparning.

Calisto 620

OBSERVERA Självstudiekurs för ihopparning finns på: www.plantronics.com/easytopair
4

Ring ett testsamtal från mobiltelefonen.

5

Avsluta samtalet genom att trycka på högtalartelefonens samtalsknapp.
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Funktioner

Samtalsfunktioner för
högtalartelefonen och
Bluetooth-mobiltelefonen

Avancerade funktioner

Ringa ett samtal

Slå numret på mobiltelefonens knappsats

Återuppringning av senast slagna nummer

Slå numret på mobiltelefonen igen

Besvara ett samtal

Tryck kort på samtalsknappen

Besvara ett samtal under pågående Microsoft
Lync-samtal

Tryck kort på samtalsknappen för att avsluta
Microsoft Lync-samtalet. Tryck sedan på knappen
igen för att besvara mobiltelefonsamtalet

Avsluta ett samtal

Tryck kort på samtalsknappen

Avvisa inkommande samtal

En medellång (2 sekunder) tryckning på
sekretessknappen

Transfer audio to mobile(Överföra ljud till
mobiltelefon)

En medellång (2 sekunder) tryckning på
samtalsknappen

Transfer audio to speakerphone (Överföra ljud till
högtalartelefon)

En medellång (2 sekunder) tryckning på
samtalsknappen

Lyssna på ljud via A2DP (Advanced Audio Distribution Profile för Bluetooth)
Högtalartelefonen Calisto 620 kan spela upp mediefiler (ljud, poddsändningar osv.) från alla
mobila enheter som stödjer A2DP.
Spela upp/paus
Du kan pausa/återuppta ljud från mobiltelefonen genom att trycka en gång på samtalsknappen.
Hantering av flera pågående samtal (dator och mobiltelefon)
Du kan ha ett pågående samtal på datorns telefonprogram och ta emot ett mobiltelefonsamtal.
Om du trycker på samtalsknappen på högtalartelefonen avslutas samtalet på datorns
telefonprogram. Om du trycker på samtalsknappen en gång till besvarar du
mobiltelefonsamtalet.

OBSERVERA Om du besvarar ett samtal på mobiltelefonen kommer ljudet att höras i
mobiltelefonen. Samtalet via datorns telefonprogram fortsätter att vara aktivt i högtalartelefonen.
Du kan ha ett pågående samtal på mobiltelefonen och ta emot ett samtal på datorns
telefonprogram. Om du trycker på samtalsknappen på högtalartelefonen avslutas
mobiltelefonsamtalet. Om du trycker på samtalsknappen en gång till besvarar du samtalet på
datorns telefonprogram.
Om du tar emot ett samtal på datorns telefonprogram och ett mobiltelefonsamtal samtidigt,
besvaras det först inkommande samtalet när du trycker på samtalsknappen.
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Viktiga tips vid användning av högtalartelefonen

För bästa resultat
Calisto 620 är en kommunikationsenhet av kontorskvalitet med känsliga mikrofoner. Följ
nedanstående rekommendationer för att säkerställa en bra användarupplevelse både för dig
och för personen i den andra änden.
• Placera högtalartelefonen på en öppen plats under användningen
• Placera inga föremål närmare än 30 cm från högtalartelefonen, så får du bästa möjliga
prestanda
• Undvik att flytta enheten
• Undvik att t.ex. prassla med papper eller slå med en penna i närheten av högtalartelefonen
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Programvaran Plantronics Spokes

Programvaran Plantronics Spokes (tillval) för Windows utökar
högtalartelefonens funktioner och förbättrar din upplevelse när den
används tillsammans med datorn.
Exempelvis tillhandahåller programvaran Plantronics Spokes följande:
• Integrerad samtalskontroll för 14 populära telefonprogram och UC-klienter (Unified
Communications)
• Förbättrade UC-funktioner – mer detaljerad tillgänglighetsstatus innebär färre avbrott
• Konfiguration av personliga inställningar
• Batteristatus på skärmen
• Automatiska uppdateringar av programvara och fast programvara (firmware)

Programvaran Spokes 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 Battery Status (batteristatus) – visar batteristatus för högtalartelefonen på skärmen
• Plantronics Update Manager (uppdateringshantering) – visar meddelanden och underlättar
installationen av uppdateringar av fast programvara och programvaran Spokes 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 Spokes.
• Audio Settings (ljudinställningar) – En bekväm genväg till Windows
ljudkonfigurationsalternativ.
• Device Settings (enhetsinställningar) – Inga enhetsinställningar är tillgängliga för Calisto 620 i
Plantronics-kontrollpanelen.

Fliken Applications
(tillämpningar)

• Visar alla tillämpningar som programvaran Plantronics Spokes aktiverar och som kan
användas med Calisto 620.
• 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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Batteristatus
Plantronics batteristatus

*
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Avvisa ett inkommande samtal (tryck på och håll sekretessknappen nedtryckt i tre
sekunder)

x

x

Vid ett mobilsamtal via högtalartelefonen ändrar Spokes närvarostatus för MSFT
OC/Lync och Skype med indikationen att du är i samtal eller stör ej.

x

x

x

Vid samtal med telefonprogram som har stöd för Spokes 2.7 indikerar MSFT
OC/Lync och Skype att du är i samtal eller stör ej.

x

x

x

Avvisa samtal

My Headset Updater‐funktionalitet
(USB‐adapter för Bluetooth)

So
ft

x

Justera volymen för telefonprogrammet (mottagning) upp/ned

Uppgradering för fast programvara
för enheten
Update Manager‐funktionalitet
(Högtalartelefon)

IP

x

Volymkontroll

Spela/sekretess av/gör inget

Ag
en

x

Växla sekretessläge för högtalartelefons mikrofon (ingen överföring av ljud) via
telefonprogrammet eller högtalartelefonen

Mediaspelarfunktion
Paus/sekretess på/gör inget

aya

x

Sekretess på/av

Flera status för telefonprogrammet

IP

x

Av

x

Beskrivning
Besvara/avsluta inkommande telefonprogramsamtal från högtalartelefonens
gränssnitt

Av

x

Telefonfunktioner
Inkommande samtal

Mobil/telefonnärvaro
Mobilsamtalsnärvaro

aya

*Spokes inbyggt i pluginprogram från leverantör.
Spokes‐ och IBM‐pluginprogram finns på Plantronics webbplats. Swyx‐pluginprogram finns hos Swyx.
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Spoke‐programvarusupport: 2.7.14092.0 och senare
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När ljudöverföring är aktivt och användaren lyssnar på en stödd mediaspelare och
ett samtal tas emot kan ljudet placeras i pausläge eller tystas i enlighet med
användarinställningarna i PLT‐kontrollpanelen (PCP)

x

x

x

När samtalet avslutas kan ljudet återupptas (spelas upp efter paus) eller höras
igen i enlighet med användarens PCP‐inställningar.

x

x

x

DFU (Direct Firmware Update) via Spokes‐programvaran. Spokes Update Manager
skickar automatiskt uppdateringsaviseringar när uppdateringar är tillgängliga.

x

DFU‐support för Calisto 620 USB Bluetooth‐adapter via My Headset Updater. Följ
anvisningarna på:
www.plantronics.com/us/support/myheadset/updater/

x

Högtalartelefonens batteristatus i aktivitetsfältet

x

* Kräver Swyx‐pluginprogrammet (Spokes ingår i pluginprogrammet)
** IBM kräver pluginprogram, Spokes inbyggt.

Felsökning

Hur vet jag att Calisto 620 är
påslagen?

En GRÖN lampa lyser när omkopplaren med 3 lägen (av/på/
ihopparning) står i påslaget läge. Om du trycker på knapparna för
höjning/sänkning av volym när enheten är påslagen hörs en
volymjusteringssignal.

Efter den första installationen ser • Lampindikatorn (lampor för Bluetooth-status) på enheten visas
endast under den första anslutningen till datorn via Bluetoothjag inte någon indikator i min
USB-adaptern. När den första anslutningen har upprättats
Calisto 620 som visar att enheten
slocknar indikatorn på enheten (i syfte att spara batteriladdning).
är ansluten till datorn.
• Det finns en lampindikator (BLÅ lampa) på Bluetooth-USBadaptern som konstant visar anslutningsstatus för Calisto 620.
• I det telefonprogram som används visas också vilken enhet som
är ansluten.
Bluetooth-USB-adaptern fungerar
Para ihop Bluetooth-adaptern med högtalartelefonen igen.
inte med min Calisto 620. Den blå
• Koppla först bort Bluetooth-adaptern från USB-porten.
lampan på adaptern blinkar och
växlar aldrig till fast sken (vilket
• Stäng av högtalartelefonen genom att skjuta omkopplaren med 3
anger att adapter/
lägen till vänster, skjut sedan omkopplaren helt till höger och håll
högtalartelefonen är ansluten).
kvar den där tills Bluetooth-lampan blinkar RÖTT/BLÅTT.
• Anslut Bluetooth-adaptern till USB-porten igen. Den blinkar och
sedan börja lysa med fast sken när den är ihopparad.
Jag har anslutit USB-kabeln till
Calisto 620 (med den andra änden
ansluten till väggladdaren eller
USB-porten), men laddningslampan
visar inte att enheten laddas.

Den RÖDA laddningslampan lyser vid laddning men SLOCKNAR
när enheten är fulladdad. Ingen lampa lyser för att visa att
batteriet är fulladdat när den RÖDA lampan slocknat.

Calisto 620 laddas inte via
växelströmsladdaren.

Kontrollera att endast den medföljande USB-väggladdaren för
Calisto 620 används för laddning. Andra Plantronics-väggladdare
fungerar inte med Calisto 620, men Calisto 620-laddaren kan
användas med andra Plantronics-produkter.

Har Calisto 620 en funktion för
röstmeddelanden om återstående
samtalstid som andra Plantronicsheadset?

Nej, det finns inte någon funktion för röstmeddelanden om
återstående samtalstid i Calisto 620. Du får en visuell avisering i
högtalartelefonen när batteriet börjar ta slut. Mer information
finns i Varningar om svagt batteri.
OBSERVERA Om du installerar programvaran Plantronics Spokes
visas en batteristatusfält för enheten i aktivitetsfältet i datorn.

Kan jag använda utbytbara
batterier/torrbatterier i Calisto
620?

Nej. Calisto 620 är utformad för att användas med ett
laddningsbart litiumjonbatteri. Batteriet i Calisto 620 kan bytas
av användaren och utbytesbatterier är tillgängliga från
Plantronics som tillbehör.

Samtalskontrollen fungerar inte
med telefonprogrammet på min
iPad trots att ljudet fungerar som
det ska.

Appar & program för Surfplatte-/mobilversioner av
datorbaserade klienter för Unified Communication och för
kommunikation via telefonprogram har eventuellt inte samma
nivå av integrering med kringutrustningsenheter som deras
motsvarigheter på datorn. I programvaran Plantronics Spokes
finns integreringspunkter för datorer som inte finns för vissa
mobilbaserade versioner av tillämpningarna.
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Finns det någon visuell indikator på
Calisto 620 som visar volymnivå?

Nej. Det finns inte visuell indikator för volymnivåjusteringar på
Calisto 620.
OBSERVERA Medelhög volym används som standardinställning i
Calisto 620. Du hör ljudsignaler när du justerar volymen och när du
når högsta eller lägsta volymnivå.

När jag befinner mig utanför
Calisto 620-enhetens Bluetoothräckvidd under ett pågående
mobiltelefonsamtal och sedan
kommer tillbaka till Calisto 620enhetens Bluetooth-räckvidd
ansluter inte enheten automatiskt
till mobiltelefonen/samtalet (så
som sker med Voyager Pro UC).

Det här är avsiktligt.
När ett Bluetooth-headset för mobiltelefon återansluts till en
mobiltelefon när du befinner dig inom räckvidden äventyras inte
samtalssekretessen eftersom andra personer inte kan höra ljud
från den lilla högtalaren i headsetet, men automatisk anslutning
på en högtalartelefon kan äventyra ett privat samtal då ljudet
oväntat hörs via högtalaren.
Av den anledningen är det nödvändigt att återansluta manuellt
till Calisto 620 från mobiltelefonens användargränssnitt, eller att
trycka i 2 sekunder på samtalsknappen på Calisto 620 för att
förflytta ljudet till Calisto 620-enheten. Detta görs för att
användarsamtalet ska förbli konfidentiellt.

Ibland hör jag ett klickande/
smällande ljud under ett samtal
med Calisto 620. Är det
ljudförvrängning eller något slags
produktfel?

• Bluetooth-enheter, som Calisto 620, kan vara mottagliga för
störningar från Wi-Fi och/eller andra Bluetooth-enheter.
• Om du använder Calisto 620 i närheten av en Wi-Fiåtkomstpunkt eller i en Bluetooth-intensiv miljö kan du uppleva
vissa ljudstörningar via högtalaren på Calisto 620-enheten.
• Om störningarna inte uppstår när du använder Calisto 620
utanför Wi-Fi-miljöer och/eller Bluetooth-intensiva miljöer är det
troligt att störningarna orsakas av radio-/RF-störning.

Musik/media som spelas på Calisto
620 låter inte lika bra när det
strömmas från datorn som när det
strömmas från min mobiltelefon
eller smarttelefon. Varför?
Hur stor lokal och hur många
deltagare har Calisto 620
funktioner för när det gäller
konferenssamtal?

Bluetooth-adaptern till Calisto 620 har funktioner för
bredbandsljud för både tal och media/musik och återgivningen
är inte lika hög som för musik/media som strömmas via A2DP
från en mobil/smarttelefon, som är Hi-Fi.

Det finns 2 variabler att ta hänsyn till i svaret, och båda
inbegriper ljudkvaliteten som lyssnarna i den andra änden av ett
Calisto 620-samtal upplever:
1 Rummets akustiska egenskaper: Rum kan se olika ut och
akustiken i rummet kan variera märkbart.

2 Lyssnarens i den andra änden subjektiva åsikt (eller hörsel) kan
också variera märkbart.
Med dessa variabler i åtanke kan Calisto 620 i allmänhet
användas i rum upp till en storlek av ca 4x4 m med upp till 6
deltagare.
Kan USB-kabeln användas för ljud
via USB under samtal? Kan Calisto
620 även fungera som en
sladdansluten USB-enhet?

Nej. USB-kabeln är endast till för ström och direkt uppdatering
av fast programvara.
OBSERVERA En tillbehörskabel är tillgänglig från Plantronics som
efterliknar den sladdanslutna upplevelsen. Via en enstaka USB-port
på datorn tillhandahåller kabeln 1) en anslutning för Minimax USBadaptern för Bluetooth och 2) en strömanslutning till
högtalartelefonen. (Art.nr: 86215-02)
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Kan jag synkronisera flera Calisto
620-enheter till en USB-adapter
(för att täcka ett stort område)?

Nej. Den befintliga adaptern är utformad för en-till-en-anslutning.

Kan jag använda Calisto 620 i
bilen?

I teorin ja, men Calisto 620 är utformad för användning i bilen.

Väggladdaren och USB-kabeln får
inte plats i bärväskan till min
Calisto 620.

Bärväskan till Calisto 620 är formanpassad för högtalartelefonen
och är designad för att skydda enbart högtalartelefonen.
Väggladdaren och USB-kabeln är mycket hållbara och kan
placeras i t.ex. en ficka i datorväskan utan att du behöver oroa
dig för att de ska ta skada.
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VILL DU HA MER HJÄLP?
www.plantronics.com/support
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