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1 Strömknapp 6 Avstängd mikrofon
2 Bluetooth®-knapp 7 Volym ned
3 Högtalare 8 Indikatorlampa
4 Volym upp 9 Mikrofoner
5 Telefonlur 10 Mikro-USB-port

Översikt
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Anslut högtalartelefonen till datorn med en mikro-USB-kabel och använd högtalartelefonen till att
spela musik eller för samtalsljud.

1 Anslut USB-kabeln från USB-porten på högtalartelefonen till USB-porten på datorn.

2 Konfigurera högtalartelefonen som standardljudenhet i datorns systeminställningar.

Ansluta till en dator
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När enheten startar lyser statusindikatorn med ett fast vitt sken i 2–3 sekunder för att fullborda
uppstartsprocessen. Sedan spelas starttonen upp, volymknapparna tänds och statusindikatorn
släcks, vilket innebär att enheten är klar att använda.

Slå på enheten med en kort tryckning på strömbrytaren. Stäng av enheten genom att hålla
strömbrytaren intryckt i 2 sekunder.

Om högtalartelefonen inte är ansluten till en strömkälla stängs den av automatiskt efter 10
minuters inaktivitet.

Tryck på volymknapparna för upp (+) eller ned (-) för att få önskad volym.

En kort tryckning på ljudavstängningsknappen stänger av eller aktiverar mikrofonerna.

En kort tryckning på samtalsknappen besvarar eller avslutar ett samtal.

När batteriet sjunker till 16 % kommer
strömbrytaren att regelbundet pulsera gult.
LED-indikationen åtföljs av en ljudsignal, såvida

inte användaren är i ett samtal.

När batteriet sjunker till 6 % visas det mer intensivt på strömbrytaren. LED-indikatorn lyser med
intensivt pulserande gul färg och ljudet hörs endast med jämna mellanrum.

OBSERVERA Om batterinivån är under 5 % eller lägre vid en avstängning kan högtalartelefonen
inte startas, såvida du inte ansluter den till en strömkälla.

Daglig användning

Ström

Volym

Stäng av mikrofon/sätt på
mikrofon

Besvara eller avsluta ett
samtal

Beteende vid låg
batterinivå
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1 Håll Bluetooth-knappen intryckt i två sekunder.

Indikatorlampan blinkar blått när parkopplingsläget är aktiverat.

2 Aktivera Bluetooth på enheten och välj PLT P7200 i listan med enheter.
När enheterna har parkopplats spelas en ton på högtalartelefonen och indikatorlampan lyser
tillfälligt med fast blått sken. Enheten ansluts automatiskt med högtalartelefonen när den är inom
räckhåll.

När du är klar med användningen av högtalartelefonen med en Bluetooth-enhet tar du bort
parkopplingen till högtalartelefonen från enheten. Gör du något av följande för att ta bort
parkopplingen till högtalartelefonen:

1 Tryck på högtalartelefonens Bluetooth-knapp.

2 Koppla från högtalartelefonen på Bluetooth-enheten.

Parkoppla med en Bluetooth-enhet

Ta bort parkopplingen för
en Bluetooth-enhet
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Uppladdning av högtalartelefonen kan ta 3 till 6 timmar, beroende på batteriets laddningsnivå och
laddningsmetoden. Gör något av följande:

1 Anslut mikro-USB-kabeln från USB-porten på högtalartelefonen till USB-porten på datorn.

2

Anslut mikro-USB-kabeln från högtalartelefonen till en USB-kontakt och anslut sedan USB-
kontakten till ett vägguttag.

Om högtalartelefonen är påslagen under laddningen pulserar strömbrytaren tills batteriet är fullt
och stängs sedan av (eller återgår till lämpligt läge beroende på aktivitet).

Ladda
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Högtalartelefonen kan parkopplas med upp till 10 enheter och kan anslutas till två enheter. Dock
kan högtalartelefonen bara överföra ljudet till en enhet i taget. Växla mellan enheter genom att
göra något av följande:

1 Avaktivera Bluetooth på en av de anslutna enheterna.

2 Stoppa uppspelningen av ljudfiler på en enhet och börja spela upp ljud på en annan ansluten
enhet.

Växla mellan parkopplade enheter
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I högtalartelefonen kan 10 parkopplade enheter registreras. Rensa Bluetooth-cacheminnet för att
ta bort alla data från enheten som lagras på högtalartelefonen.

Håll Bluetooth-knappen och volym ned (-) intryckta i fem sekunder.
Ett ljud hörs och indikatorlampan blinkar blått.

Ta bort lagrade Bluetooth-enheter
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Indicator Status

Gul Batteriet laddas upp

Blinkande gult Låg batterinivå

Pulserande gult Programvaruuppdatering

Blå Bluetooth-parkoppling

Blinkande blått Parkopplings-/upptäcktsläge

Grön I samtal

Blinkande grönt Inkommande samtal

Röd Mikrofoner avstängda

Vit Starta

Beskrivning av indikatorlampor
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Säkerhetskabel
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Support

VILL DU HA MER HJÄLP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

USA

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Nederländerna

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All användning av Plantronics, Inc. sker under licens. Alla
varumärken tillhör sina respektive ägare.

212267-26 (03.18)
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