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1 Aan/uit-knop 6 Mute
2 Bluetooth®-knop 7 Volume lager
3 Luidspreker 8 Indicatielampje
4 Volume hoger 9 Microfoons
5 Handset 10 Micro-USB-poort

Overzicht
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Sluit de speakerphone met een micro-USB-kabel aan op uw computer en gebruik de speakerphone
om muziek of oproepaudio af te spelen.

1 Sluit de USB-kabel van de USB-poort in de speakerphone aan op de USB-poort in uw computer.

2 Stel de speakerphone in de systeeminstellingen van uw computer in als standaardaudioapparaat.

Aansluiten op pc
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Wanneer het apparaat wordt opgestart, gaat het statuslampje 2-3 seconden wit branden om het
opstarten te voltooien. Vervolgens klinkt het inschakelsignaal, gaan de volumeknoppen branden
en wordt het statuslampje uitgeschakeld, hetgeen aangeeft dat het apparaat klaar is voor gebruik.

Druk kort op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Houd de aan/uit-knop 2 seconden
ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

De speakerphone wordt na 10 minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld, indien niet
aangesloten op netvoeding.

Kies het gewenste volume met de volumeknoppen omhoog (+) of omlaag (-).

Met een korte druk op de muteknop schakelt u het geluid van de microfoons in of uit.

Met een korte druk op de Oproepknop beantwoordt of beëindigt u een oproep.

Wanneer de batterij onder de 16% komt, knippert de aan/uit-knop
regelmatig oranje. Het gedrag van het LED-lampje gaat vergezeld van een
hoorbare toon, behalve wanneer de gebruiker telefoneert.

Wanneer de batterij onder de 16% komt, licht de aan/uit-knop sterker op. Het LED-lampje
knippert voortdurend oranje, terwijl de toon alleen intermitterend te horen is.

OPMERKING Als het batterijniveau 5% of lager is wanneer het apparaat uit staat, schakelt de
speakerphone niet in totdat hij wordt aangesloten op netvoeding.

Dagelijks gebruik

Voeding

Volume

Mute aan/uit

Een oproep beantwoorden
of beëindigen

Gedrag bij bijna lege
batterij
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1 Houd de bluetooth-knop gedurende 2 seconden ingedrukt.

Het indicatielampje knippert blauw wanneer de koppelmodus is ingeschakeld.

2 Schakel bluetooth in op uw apparaat en selecteer PLT P7200 in de lijst met apparaten.
Zodra de apparaten succesvol zijn gekoppeld, speelt de speakerphone een toon af en licht het
indicatielampje even blauw op. Het apparaat maakt automatisch verbinding met de speakerphone
wanneer deze binnen bereik is.

Nadat u klaar bent met het gebruik van de speakerphone met een bluetooth-apparaat, verbreekt u
de verbinding tussen de speakerphone en uw apparaat. Om de verbinding met de speakerphone te
verbreken, kiest u één van de volgende handelingen:

1 Druk op de bluetooth-knop op uw speakerphone.

2 Verbreek op uw bluetooth-apparaat de verbinding met de speakerphone.

Koppelen met een bluetooth-apparaat

Verbinding verbreken met
een bluetooth-apparaat
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Het opladen van de speakerphone kan 3 tot 6 uur duren, afhankelijk van het batterijniveau en de
oplaadmethode. Kies één van de volgende handelingen:

1 Sluit de micro-USB-kabel van de USB-poort in de speakerphone aan op de USB-poort in uw
computer.

2

Sluit de micro-USB-kabel van de speakerphone aan op een USB-stekker en steek deze in een
stopcontact.

Als de speakerphone wordt ingeschakeld tijdens het opladen, knippert de aan/uit-knop totdat de
batterij volledig is opgeladen. Vervolgens schakelt de knop zichzelf uit (of keert hij terug naar de
correcte status, afhankelijk van de activiteit).

Opladen
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De speakerphone kan met 10 apparaten worden gekoppeld en met maximaal twee apparaten
verbinding maken. De speakerphone kan echter naar slechts één apparaat per keer audio
verzenden. Kies één van de volgende handelingen om te schakelen tussen apparaten:

1 Schakel bluetooth in op één van de verbonden apparaten.

2 Stop het afspelen van audio op één apparaat en start het afspelen van audio op een ander
verbonden apparaat.

Schakelen tussen gekoppelde apparaten
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De speakerphone kan tot 10 gekoppelde apparaten onthouden. Wis de Bluetooth-cache om alle
gegevens van uw apparaat die op de speakerphone waren opgeslagen, te verwijderen.

Houd de Bluetooth- en de volumeknop omlaag (-) 5 seconden ingedrukt.
Er klinkt een geluidssignaal en het indicatielampje knippert blauw.

Opgeslagen bluetooth-apparaten wissen
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Indicator Status

Donkergeel Batterij opladen

Knipperend oranje Laag batterijniveau

Pulserend oranje Software-update

Blauw Bluetooth gekoppeld

Knipperend blauw Koppel-/afstemmodus

Groen In gesprek

Knipperend groen Inkomende oproep

Rood Microfoons gemutet

Wit Ingeschakeld

Indicatielampjes uitgelegd
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Beveiligingskabel
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Ondersteuning

HULP NODIG?
plantronics.com/support.

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Verenigde Staten

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Nederland

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik door Plantronics, Inc. vindt onder licentie plaats.
Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

212267-19 (03.18)
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