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REGISTRER DIT PRODUKT ONLINE

Gå til www.plantronics.com/productregistration for at registrere dit CS60-USB-produkt 
online, så vi kan yde den bedst mulige service og tekniske support.
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Baseenhed

H ea d s e t 

Ørekroge 

Hovedbøjle 

Lysnetoplader

Software

PerSono Suite- 
software-cd 

Læs den separate brochure med sikkerhedsinstruktioner for at få vigtige 
sikkerhedsoplysninger inden installation eller brug.
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FUNKTIONER

Bagfra og fra siden

Lysnetoplader- 
port

Abonnering 
Adganghul til knap 
(der kræves en 
papirklips)

Forfra

Opladningskontakter
Dockinggaffel til headset

Opladningsindikator (rød) Statusindikator (grøn)

CS55

CS50

Front:

Rear:

Listening 
Volume/Mute 

Talk Indicator Light

Speaker

Battery Cover

Call Control Button

Microphone

Handset Lifter Arm

Ringer Microphone 
Jack (remove cover)

Height Switch

Accessory Jack

Power Cord

Headset

Handset Lifter

Telephone Cord Jack

Telephone Handset Jack

Speaking Volume 
Major Adjust

AC Charging Jack

Handset Lifter Jack

Base - Top View Base - Bottom View

Charging Cradle

Front:

Rear:

Indicator Lights

Talking (Green)

Power (Red)

Charging (Amber)

Listening Volume
Major Adjust

Telephone Cord

Telephone 
Configuration Dial

IntelliStand™

On/Off Switch
(to automate call
control button)

Speaking Volume
Minor Adjust

Baseenhed

Kontakt til 
ringetone (Tændt = oppe) 
 (Slukket = nede) 
 
Holderklemmer

Headset

Front:

Lyttevolumen/Mikrofonaf-
bryder/Flash/Funktionsknap

Knap til opkaldsstyring

Indikatorlampe for tale

Bagfra:

Højttaler

Batteridæksel

Mikrofon

USB-stik



1. Sæt headsettet i opladningsgaflen. 

2. Tryk forsigtigt headsettet nedad, for at sikre at det er korrekt placeret. Den røde 
opladningsindikator på baseenheden lyser, mens opladningen er i gang, og slukkes 
helt, når enheden er fuldt opladet.

Kun ved lysnetopladning:

Når computeren er slukket, bliver CS60-USB ikke opladet, og headsettets standbytid 
bliver kortere. Ved at bruge lysnetopladeren, kan du sikre, at headsettet bliver ved med 
at være opladet.

Kun ved USB-opladning:

Når computeren er tændt, oplades CS60-USB via USB-forbindelsen.

15 cm

30 cm

Når du installerer baseenheden, skal du starte med at trække USB-kablet gennem 
undersiden af baseenheden, så den sidder på plads i hakket. Monter derefter holderen 
ved at indsætte klemmerne i hullerne på undersiden af baseenheden.

Slut USB-stikket til en ledig USB-port på computeren. Du kan anvende en USB-hub, men 
kontroller, at den kan levere tilstrækkelig strøm (250 mA) til at kunne oplade headsettet.

Det er også muligt at bruge de medfølgende velcrobånd til at fastgøre baseenheden til en 
computerskærm. Hvis der opstår problemer med støj og interferens i forbindelse med 
dette, skal du gå til "Placering" på side 7.

Lysnetadapteren (ekstraudstyr) kan bruges. 
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INSTALLATION OPLADNING

PLACERING

Den anbefalede minimumsafstand er angivet ovenfor.

VIGTIGT: Ved forkert placering kan der opstå problemer med støj og interferens.

1
2

1 time = minimumsoplad-
ning for at kunne fortsætte 
installation

3 timer = fuld opladning

1

2

3
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Plantronics PerSono Suite-softwaren fungerer som link mellem CS60-USB-headsettet 
og kompatible softphone-programmer på computeren. PerSono Suite-softwaren giver 
dig mulighed for at modtage og besvare/afslutte et opkald fra softphone-programmet via 
knappen til opkaldsstyring på headsettet.

PerSono Suite kan desuden vise oplysninger om grundlæggende konfiguration og status 
for systemet. 

Du kan finde de nyeste oplysninger om softphone-kompatibilitet i PerSono Suite-
kompatibilitetslisten på adressen www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility. Hvis din 
softphone aktuelt ikke er understøttet af PerSono Suite, henvises du til side 11.

1. Sørg for, at cd'en er isat, og gå derefter til hovedskærmbilledet i PerSono Suite og klik 
på "Installer PerSono Suite-softwaren".

2. Din softphone kræver muligvis, at du vælger, hvilken lydenhed du vil bruge. 
Se i softphone-dokumentationen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

BEMÆRK: Når CS60-USB er installeret, er den standardlydenheden på computeren. 
Du kan angive indstillinger manuelt i Windows®-operativsystemet under Lyde og Lydenheder 
i Kontrolpanel under fanen Lyd.

BEMÆRK: Når det er installeret, anbefaler vi, at du indstiller PerSono Suite til at åbne, 
når Windows®-operativsystemet starter. 

Når du har installeret og kørt softwaren, vises status for headsettets kommunikation 
med PerSono Suite ved hjælp af et af de 4 proceslinjeikoner i proceslinjen nederst på 
skærmbilledet.

: Intet headset registreret 

: Headset blev registreret, intet radiolink til baseenhed 

: Headset blev registreret og radiolink til baseenhed er aktivt 

: Headset blev registreret, og radiolink til baseenhed er låst som aktivt

Proceslinjeikoner

Højreklik på proceslinjeikonet, og vælg "Indstillinger". Nu vises 
PerSono Suite-skærmbillederne Grundlæggende indstillinger og Aktuel status.

Se hjælpen til onlineprogrammet, hvor du finder instruktioner til PerSono 
Suite-softwaren.

KONFIGURATION OG STATUS

INSTALLATION AF PERSONO SUITE-SOFTWARE

Ud over de softphones og funktioner, der understøttes via PerSono Suite, understøtter 
CS50/60-USB-modeller også følgende funktioner i Microsoft Office Communicator (MOC). 
Bemærk: Der er indbygget MOC-funktioner i CS50/60-USB, så den kræver ikke, at 
PerSono Suite-software installeres, før den kan fungere sammen med MOC.

CS50/60-USB includes Intelligent Application Management logic that helps when a 
PerSono Suite-supported softphone and MOC are used on the same computer.  

Brug af CS50/60-USB sammen med 
Microsoft Office Communicator

• Hvis kontakten til ringetonen på baseenheden er 
tændt, ringer baseenheden én gang for at indikere et 
indgående opkald. Løft headsettet, og tryk på knappen 
til opkaldsstyring på headsettet for at besvare opkaldet.

• Headsettet indikerer indgående opkald fra MOC. Tryk 
på knappen til opkaldsstyring på haedsettet for at 
besvare. 

• Tryk på knappen til opkaldsstyring på headsettet for at 
afslutte et opkald, eller sæt headsettet i baseenheden.

• Tryk på knappen til opkaldsstyring, headsettet 
aktiveres, der høres en klartone, og der kan foretages 
opkald fra MOC. 

• Tryk på knappen til opkaldsstyring én gang for at 
slå radiolink til, og tryk derefter igen. Herefter vises 
MOC-vinduet i forgrunden, der høres en klartone, og 
der kan foretages opkald fra MOC. 

• Place call from MOC, headset is activated automatically. 

Registrer/besvar opkald - 
indgående MOC-opkald, mens 
headset er i baseenheden

Registrer/besvar opkald - 
indgående MOC-opkald, hvis 
headset ikke er i baseenheden

Afslut et opkald

Foretag et opkald fra headsettet, 
hvis radiolink er slået til (det 
grønne lys på baseenheden 
blinker)

Foretag et opkald fra headsettet, 
hvis radiolink er slået fra (det 
grønne lys på baseenheden 
blinker IKKE)

Foretag et opkald fra MOC

Funktion Handling/beskrivelse
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Sådan foretages et opkald:
Tryk på knappen til opkaldsstyring på headsettet. Statusindikatorlamperne på 
baseenheden og headsettet tændes nu for at angive, at der er oprettet et link. Foretag 
opkald vha. softphone.

Sådan besvares et opkald:
Tryk på knappen til opkaldsstyring på headsettet for at besvare et opkald. Når kontakten 
til ringetone på siden af baseenheden er aktiveret (er oppe), ringer baseenheden ved 
indgående opkald – så du kan få besked om opkald, selv hvis du ikke har headsettet på. 
Denne funktion er deaktiveret, hvis kontakten til ringetone er nede.

Sådan afsluttes et opkald:
Tryk på knappen til opkaldsstyring på headsettet. 

Sådan skiftes mellem opkald:
Nogle softphones understøtter en funktion, der kaldes "flash". Den gør det muligt at slå 
venteposition til og fra for et opkald, eller at skifte mellem opkald. For at gøre dette skal 
du dreje volumenreguleringen i den ene eller den anden retning i mere end 2 sekunder. 
Se diagram under "Volumenregulering, Start af Flash" på side 12.

Når du bruger PerSono Suite, er radiolinket mellem headsettet og baseenheden kun 
aktivt under et opkald. Dette er standardindstillingen, som har til hensigt at forlænge 
levetiden på headsettets batteri. Det kan alligevel være, du ønsker at have radiolinket 
aktiveret, når du ikke ringer, så du kan lytte til andre lydkilder såsom streaming af lyd på 
din PC. Du kan når som helst åbne radiolinket ved at trykke på knappen til opkaldsstyring 
på headsettet.

BEMÆRK: Hvis du låser radiolinket som aktivt i lang tid ad gangen, reduceres standby- og 
taletiden på headsettet betydeligt.

 

For softphones, der ikke er kompatible med PerSono Suite

Du kan finde de nyeste oplysninger om softphone-kompatibilitet i PerSono Suite-
kompatibilitetslisten på adressen www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility.

Hvis softphonen ikke aktuelt understøttes af PerSono Suite, fungerer fjernmodtagelse 
og besvar/afslut ikke via headsettet. Hvis du trykker på knappen til opkaldsstyring på 
headsettet, åbnes og lukkes kun det radiolink, som leverer lyden. Du skal besvare 
opkaldet via din softphone.

FORETAGE/BESVARE/AFSLUTTE OPKALDÆNDRING AF PASFORM

Tryk højttaleren ind i holderingen, 
der bruges ved den valgte 
placeringsmulighed (hovedbøjle 
eller ørekrog).

1. Ændring af hovedbøjlens pasform.

2. Drej headsettet i holderingen, 
indtil mikrofonen peger mod din hage.

1

2

Wearing Options

Holdering

1

2
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VOLUMENREGULERING, START 
AF FLASH Major AdjustMinor Adjust

Drej headsettets volumenknap frem og tilbage for at justere lyttevolumen.

Læs i dokumentationen til softphonen, hvordan du kan justere lytte- eller talevolumen i 
din softphone.

For at justere lydudstyrets lytte- og talelydstyrke på computeren, skal du bruge Lyd og 
lydenheder i Kontrolpanel i Windows.®

Hvis du vil starte Flash-funktionen (se side 11 "Sådan skiftes mellem opkald"), skal du 
dreje volumenknappen til den ene eller anden side i mere end 2 sekunder.

AFBRYDELSE AF MIKROFONEN UNDER 
ET OPKALD, START AF FUNKTIONSKNAPHeadset Mute

Hvis du vil afbryde mikrofonen på headsettet, skal du kortvarigt trykke lige ind på knappen 
til lyttevolumen/mikrofonafbryder. Tryk igen for at aktivere lyden.

Der lyder 3 hurtige bip hvert 15. sekund for at angive, at mikrofonafbryderen er aktiv.

Hvis du vil starte funktionsknappen, skal du trykke på og holde knappen til lyttevolumen/
mikrofonafbryder nede i mere end 2 sekunder.
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REJSE MED CS60-USB

Du kan nemt afmontere CS60-USB, hvis du skal ud at rejse.

CS55

CS50

Front:

Rear:

Listening 
Volume/Mute 

Talk Indicator Light

Speaker

Battery Cover

Call Control Button

Microphone

Handset Lifter Arm

Ringer Microphone 
Jack (remove cover)

Height Switch

Accessory Jack

Power Cord

Headset

Handset Lifter

Telephone Cord Jack

Telephone Handset Jack

Speaking Volume 
Major Adjust

AC Charging Jack

Handset Lifter Jack

Base - Top View Base - Bottom View

Charging Cradle

Front:

Rear:

Indicator Lights

Talking (Green)

Power (Red)

Charging (Amber)

Listening Volume
Major Adjust

Telephone Cord

Telephone 
Configuration Dial

IntelliStand™

On/Off Switch
(to automate call
control button)

Speaking Volume
Minor Adjust

Skub forsigtigt 
fra side til side 
for at afmontere

Afmonteret enhed

For at spare på strømmen til headsettet, 
og for at overholde reglementer ved 
flyrejser, skal du slukke for headsettet 
ved at trykke samtidig på både 
knappen til opkaldsstyring og knappen 
lyttevolumen/lydløs i 5 sekunder. Slip 
begge knapper igen, når den grønne 
indikator på headsettet begynder at 
blinke.

Tryk på knappen til opkaldsstyring for at 
tænde headsettet igen. Indikatorlampen 
for tale udsender hurtige grønne blink.

BEMÆRK: Hvis headsettet er slukket, tændes det igen ved tryk på en vilkårlig knap. Vær 
opmærksom på, at CS60-USB-headsettet kan tænde utilsigtet, hvis det ikke nedpakkes på den 
rigtige måde. 



Drej i én retning i mere 
end 2 sekunder

F

Tryk kort lige ind  Lydløs

Stigende/faldende toner, 
2 toner ved grænseDrej frem og tilbage 

Lyttevolumen

Handling Tone

Tryk lige ind, og hold i 
mere end 2 sekunder

Funktionsknap 

Flash

Foretage/besvare/
afslutte opkald Kort tastetryk Mellemhøj tone

Advarsel om fladt 
batteri (5 minutters 
taletid tilbage)

Anbring headsettet i 
opladningsgaflen

1 tone hvert 10. sekund

Advarsel om uden for 
rækkevidde – under 
et aktivt opkald

Gå tættere på 
baseenheden

2 toner lige inden grænsen. 
3 toner uden for 
rækkevidde, og et aktivt 
opkald afsluttes 
midlertidigt. Der lyder 
1 tone, når der vendes 
tilbage inden for 
rækkevidde. Opkaldet 
genoptages, hvis dette sker 
inden for 15 minutter

Meddelelse om opkald
Tryk på knappen til 
opkaldsstyring for at 
besvare opkaldet

3 gentagne toner

FunktionTast

3 toner hvert 15. sekund  

Handling Lys
Oplader Kraftigt rødt lys

Fuldt opladet Rødt lys slukkes

Mikrofonafbryder er aktiv Grønt lys blinker hurtigt
 
Headsettet ikke i baseenhed Svagt rødt lys

Headsetlink aktivt Grønt lys blinker langsomt

Headsetlink inaktivt Grønt lys

Statusindikator (grøn) 

Opladningsindikator (rød) 

FEJFINDING I FORBINDELSE 
MED CS60-USB

• Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet en 
computer, der får tilført strøm.

• Kontroller, at computeren er tændt, og at den ikke er i 
standby- eller dvaletilstand.

• Hvis du bruger en USB-hub, skal du kontrollere, 
at vekselstrømsadapteren er tilsluttet korrekt, og 
at hub'en kan levere 250 mA til at oplade headsettet.

• Hvis du bruger lysnetopladeren, skal du kontrollere, 
at stikket til lysnetopladeren er tilsluttet 
baseenheden, at lysnetopladeren er forsvarligt 
tilsluttet en stikkontakt, og er af den model, der 
leveres af Plantronics.

Jeg har tilsluttet alt, men 
indikatorerne lyser ikke.

Problem Løsning

KNAPPER PÅ HEADSETTET INDIKATORLAMPER PÅ BASEENHEDEN
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• Skru ned for lyttevolumen på softphonen, indtil 
forvrængningen forsvinder.

• Hvis det ikke får forvrængningen til at forsvinde, skal 
du sænke lyttevolumen på computeren.

• Juster headsettets volumen. Se side 12. 

• Talelydstyrken er for høj. Sænk talevolumen på 
softphonen, indtil støjen forsvinder. Hvis støjen ikke 
forsvinder, skal du sænke mikrofonvolumen på 
computeren.

 

• Linket til headsettet er gået tabt. Forsøg at gendanne 
et link ved at trykke på knappen til opkaldsstyring.

• Start med at frakoble USB-opladeren, og frakobl 
derefter lysnetopladeren (hvis den bruges) fra 
baseenheden i 5 sekunder. Start med at tilslutte USB-
opladeren, og tilslut derefter lysnetopladeren (hvis 
den bruges), for igen at tilslutte strømmen.

• Nulstil hele systemet som beskrevet på side 18.

• Flyt CS60-USB-baseenheden længere væk fra 
telefonen. 

• Lysnetopladeren sidder i en stikdåse. Slut 
lysnetopladeren direkte til stikkontakten i væggen.

• CS60-USB vil angive sig selv som standardlydenheden 
i Windows.® Anvend lydindstillingerne i Windows® 
under Lyd og lydenheder for at ændre lydenheden.

• Headsettet skal muligvis nulstilles. Se side 18.

• Headsettets batteri skal oplades. Se side 7. 

• Hvis du bruger en bærbar computer, der ofte skifter til 
standby- eller dvaletilstand, kan lysnetadapteren 
bruges til at sikre, at headsettet konstant kan oplades.

• Batteriet er ved at være slidt. Udskift batteriet medet 
nyt. Se side 19.

• Prøv med en anden størrelse ørekrog. Prøv dig frem, 
indtil du finder den rigtige størrelse, eller brug den 
medfølgende bøjle til placering over hovedet.

• Et bip hvert 10. sekund er en advarsel om fladt batteri. 
Genoplad batteriet ved at sætte headsettet tilbage i 
opladningsgaflen i baseenheden i 1-3 timer, indtil 
opladningslampen lyser konstant eller holder op med 
at blinke.

• To bip er en "uden for område"-advarsel. Ryk tættere 
på baseenheden.

• Tre bip hvert 15. sekund angiver, at mikrofonafbryderen 
er aktiveret. Tryk én gang på mikrofonafbryderknappen 
for at deaktivere funktionen.

Lyden i headsettet er 
forvrænget. Jeg kan høre ekko i 
headsettet. 
 
 
 
 
 
Jeg hører for meget 
baggrundskonversation eller 
støj. 

Der er så meget støj, at man 
ikke kan tale sammen.  
 
 
 
 
 
 
 

De personer, jeg taler med, 
hører brummen i baggrunden. 

Det headset, jeg brugte, når jeg 
lyttede til musik, fungerer ikke 
længere.

Headsettet reagerer ikke 
på knaptryk.

Taletiden ved brug af batteri 
er mærkbart reduceret, også 
efter en fuld opladning. 

Headsettet sidder ikke godt, når 
det bæres over øret.

Jeg kan høre bip i headsettet.

Problem Løsning

FEJFINDING I FORBINDELSE MED CS60-USB

• Headsettet er muligvis uden for baseenhedens 
rækkevidde. Gå tættere på baseenheden, indtil 
headsettet er inden for rækkevidde. Rækkevidden 
varierer afhængigt af, hvilket kontormiljø du befinder 
dig i.

• Headsettets batteri skal oplades. Se side 7. Hvis 
du bruger en bærbar computer, der ofte skifter til 
standby- eller dvaletilstand, kan lysnetadapteren 
bruges til at sikre, at headsettet konstant kan oplades.

• Lyttevolumen er for lav. Tryk på headsettets knap til 
forøgelse af lydstyrken. Se side 12.

• Du skal muligvis tilmelde headsettet til baseenheden 
igen. Se side 18. 

• Kontroller, at softphonen er kompatibel med 
fjernmod-tagelse og -afbrydelse ved at se i 
kompabilitetslisten på adressen www.plantronics.com/
SoftphoneCompatibility.

• Headsettets batteri skal oplades. Hvis du bruger en 
bærbar computer, der ofte skifter til standby- eller 
dvaletilstand, kan lysnetadapteren sikre, at headsettet 
konstant kan blive opladet.

• CS60-USB er muligvis ikke angivet som 
standardlydenheden i dit softphone-program.

• Kontroller, at alle ledninger er korrekt tilsluttet.

• Kontroller, at der er strøm på baseenheden (grøn 
indikator lyser), og at headsettets batteri er fuldt 
opladet.

• Headsettet er muligvis uden for baseenhedens 
rækkevidde. Gå tættere på baseenheden, indtil 
headsettet er inden for rækkevidde. Rækkevidden 
varierer afhængigt af, hvilket kontormiljø du befinder 
dig i.

• Juster lyttevolumen på headsettet (se side 12), 
softphonen og pc'en.

• Sørg for, at headsettets højttaler er placeret lige over øret.

• Forkert valg af softphone-model. Kontroller, at du har 
valgt den rigtige softphone-model via softwaren

• Du skal muligvis tilmelde headsettet igen. Se side 18. 

• Headset er sat på lydløs. Tryk på mikrofonafbryderen 
på headsettet for at aktivere mikrofonen. Se side 12.

• Headsettets mikrofonarm er forkert justeret. Juster 
headsettets mikrofonarm, så den er ud for din mund. 

• Talelydstyrken er for lav. Øg talevolumenn på 
softphonen, indtil vedkommende, der ringer op, kan 
høre dig. Hvis volumen stadig er for lav, skal du øge 
mikrofonniveauet på computeren.

• Headsettets batteri skal oplades. Se side 7.

Headsettet fungerer ikke med 
baseenheden. 

Headsettet fungerer ikke med  
min softphone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg kan ikke høre, den der 
ringer . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den, der ringer op, kan ikke 
høre mig.

Problem Løsning
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Specialbatteriet i headsettet er beregnet til 2-3 års brug. Når taletiden bliver mærkbart 
kortere, skal du udskifte batteriet. Ring til Plantronics på tlf. 8088 4610 for at bestille et.  
Når du modtager det, skal du følge vejledningen nedenfor for at udskifte det.

UDSKIFTNING AF BATTERI

Klem sammen om begge sider af 
batteridækslet for at fjerne det.

Skub batteriet ud og frigør forsigtigt 
ledningerne. UNDGÅ at trække i 
ledningerne, når du fjerner batteriet. 

Tilslut, og monter det nye batteri. Klem sammen om begge sider af 
batteridækslet og udskift. 

Efter udskiftning af batteriet skal du huske at lade det op i 3 timer (fuld opladning).

Headsettet og baseenheden leveres, så de abonnerer på hinanden. Hvis du ønsker at bruge 
et reserveheadset sammen med baseenheden, skal der abonneres på enhederne igen ved at 
gøre følgende: 

SYSTEMNULSTILLING

ABONNEMENT

Sæt headsettet tilbage i opladningsgaflen. 

1. Brug en papirklips til at trykke på 
abonnementsknappen i adgangshullet 
på baseenheden og holde knappen nede 
i mindst 5 sekunder. Statusindikatoren 
begynder derefter at blinke.

2. Tryk på og hold mikrofonafbryderen på 
headsettet nede i mindst 5 sekunder. 
Headsetindikatoren begynder derefter 
at lyse.

Hvis det lykkes at abonnere igen, bliver det 
vist ved, at statusindikatoren lyser konstant, 
og indikatoren for tale er slukket. 

3. Start med at frakoble USB-opladeren, 
og frakobl derefter lysnetopladeren (hvis 
den bruges) fra stikket til lysnetopladning 
i mindst 5 sekunder. 

4. Start med at tilslutte USB-opladeren 
igen, og tilslut derefter lysnetopladeren 
(hvis den bruges).

Hvis abonnementet afbrydes inden for 
2 minutter, vender headsettet tilbage til 
ikke-abonneret tilstand. Forsøg at udføre 
processen til gentilmelding igen, eller ring 
til teknisk support.

Hvis du vil gendanne systemet efter en fejlfunktion (du henvises til siden med oplysninger i 
forbindelse med fejlfinding), kan det være nødvendigt at udføre en nulstilling af systemet.

1. Tryk på, og hold knapperne til 
opkaldsstyring og lyttevolumen/
mikrofonafbryder nede i 5 sekunder. Slip 
begge knapper igen, når indikatorlampen 
for tale begynder at blinke.

2. Tryk igen på knappen til opkaldsstyring.  
Indikatorlampen for tale blinker igen 
kort, for at angive, at headsettet er vendt 
tilbage til normal drift.

3. Start med at frakoble USB-opladeren, 
og frakobl derefter lysnetopladeren (hvis 
den bruges) fra stikket til lysnetopladning 
i mindst 5 sekunder.

4. Start med at tilslutte USB-opladeren 
igen, og tilslut derefter lysnetopladeren 
(hvis den bruges). 

Nulstillingen af systemet er fuldført.

18 19

1 2 3

1 2

3

1 2 3

4



0

© 2005-2006 Plantronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Plantronics, logoets design, CS60, PerSono 
Suite og Sound Innovation er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Plantronics, 
Inc. Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft 
Corporation i USA og/eller i andre lande. Alle andre varemærker er de respektive ejeres ejendom.

Patenter i USA: 5,210,791; 6,735,453; D492,667; EM 69109 og anmeldte patenter.

www.plantronics.com

73467-12 (07/09)

S O U N D  I N N OVAT I O N

VEDLIGEHOLDELSE

1. Frakobl enheden fra computeren og lysnetopladeren fra vekselstrømskilden 
inden rengøring.

2. Rengør udstyret med en fugtig (ikke våd) klud. 
3. Brug ikke opløsnings- eller rengøringsmidler.

TEKNISK HJÆLP

Gå til www.plantronics.com/support for at få teknisk support, herunder ofte stillede 
spørgsmål samt oplysninger om kompatibilitet og tilgængelighed. Plantronics Technical 
Assistance Center (TAC) er også klar til at hjælpe dig på tlf. 8088 4610.
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AUT, BEL, DEU, DNK, ESP, 
FRA, GRC, ITA, IRL, LUX, 
NLD, PRT, SWE, FIN, CYP, 
CZE, EST, HUN, LVA, LTU, 
MLT, POL, SVK, SVN.
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