
 P420TM USB-speakerphone 
Gebruikershandleiding



Plantronics P420 USB Speakerphone

Welkom
Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor de installatie en het gebruik van uw P420 
USB-speakerphone van Plantronics.

De P420 is een USB-speakerphone van topkwaliteit die is geoptimaliseerd voor gebruik met unified communications-softwareoplossingen 
voor de pc. De P420 is een hoogwaardig communicatiemiddel voor al uw VoIP-toepassingen, dat standaard gebruikmaakt van de interne 
microfoon en luidspreker.

Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik van het product de belangrijke veiligheidsinformatie in de beknopte handleiding.
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1.2 Functies van de P420 USB

1.1 P420 USB-speakerphone

Speakerphone

USB-kabel  
(mini-B-naar-A)

1 Inhoud van de verpakking en kenmerken

Volume lager

Muteknop

Volume hoger

USB-poort

Stereoaansluiting van 
3,5 mm (voor externe 
luidsprekers of een 
hoofdtelefoon)
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2 Installatie

2.1 De USB-adapter op de computer  
 aansluiten 

OPMERKING Zodra de P420 is geïnstalleerd, is deze het 
standaardaudioapparaat op de computer. U kunt uw voorkeuren 
handmatig in Windows® opgeven via het onderdeel Geluiden en 
audioapparaten in het Configuratiescherm

 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort aan de 
achterkant van de speakerphone.

2 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de 
USB-poort van de computer. Een blauw lampje onder de 
knoppen aan de bovenkant van het basisstation licht op om 
aan te geven dat de speakerphone is ingeschakeld en actief is.

2.2 De externe luidsprekers/hoofdtelefoon  
 aansluiten 

De P420 heeft een aansluiting van 3,5 mm voor een 
stereohoofdtelefoon of externe luidsprekers. Als u de luidsprekers 
van uw computer (of hoofdtelefoon) aansluit op de P420, wordt 
de interne luidspreker van de P420 uitgeschakeld. U hoort de 
audio van uw computer (muziek, VoIP-communicatie of andere 
audio) via de externe luidsprekers, waarbij de geluidskwaliteit 
van uw computer behouden blijft. Als de interne luidspreker is 
uitgeschakeld als u deze aansluiting gebruikt, werkt de interne 
microfoon van de P420 nog wel.
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3 De P420 USB-speakerphone gebruiken

Volume hoger, volume lager, mute 

1 Druk op de pijl-omlaag (linkerknop) om het 
spraakvolume te verlagen.

2 Druk op de pijl-omhoog (rechterknop) om het 
spraakvolume te verhogen.

OPMERKING Als u de volumeknoppen langer ingedrukt houdt, 
gaat het volume meerdere stappen omhoog of omlaag totdat 
u de knop loslaat. De P420 piept als er op de volumeknoppen 
omhoog/omlaag wordt gedrukt en als deze knoppen langer 
worden ingedrukt, volgen er meerdere piepjes. Elke piep geeft 
aan dat het volume een stap omhoog of omlaag gaat.

3 Druk op het microfoonpictogram (middelste knop) om 
het volume van de microfoon uit te schakelen. Er gaat 
een blauw lampje knipperen om aan te geven dat het volume 
van de microfoon is uitgeschakeld.

4 Druk nogmaals op deze knop om het volume weer in te 
schakelen. Als het lampje ononderbroken blauw wordt, is de 
microfoon weer ingeschakeld.
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