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REGISTREER HET PRODUCT ON LINE

Ga naar www.plantronics.com/productregistration om uw CS60-USB-product on line te 
registreren zodat we u de best mogelijke service en technische ondersteuning kunnen 
bieden.
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Headset en draagopties

Basisstation

Headset

Oorhaakjes

Hoofdbeugel

Wisselstroomoplader

Software

PerSono Suite- 
software-cd 

Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik het boekje met belangrijke 
veiligheidsinformatie.
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KENMERKEN

Achterkant en zijkant

Poort voor 
wisselstroomoplader

Koppelen Gaatje 
voor afstemknop 
(paperclip 
nodig)

Voorkant

Oplaadcontactpunten
Headsethouder

Oplaadindicatielampje (rood) Statuslampje (groen)

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

Basisstation

Schakelaar 
belsignaal (Aan = omhoog) 
 (Uit = omlaag) 
 
Statiefsteunen

Headset

Voorkant:

Luistervolume/Mute/ 
Flash/Slimme knop

Gespreksknop

Spraakindicatielampje

Achterzijde:

Speaker

Batterijdeksel

Microfoon

USB-
aansluiting



1. Plaats de headset in de oplader/houder. 

2. Druk de headset zachtjes aan om ervoor te zorgen dat deze zich in de juiste positie 
bevindt. Het rode oplaadindicatielampje op het basisstation brandt tijdens het opladen 
en gaat uit als de headset volledig opgeladen is.

Opladen via wisselstroom:

Wanneer uw computer is uitgeschakeld, wordt de CS60-USB niet opgeladen en neemt de 
stand-bytijd van de headset af. Als u de optionele wisselstroomadapter gebruikt, bent u 
er zeker van dat uw headset altijd is opgeladen.

Opladen via USB:

Wanneer de computer is ingeschakeld, wordt de CS60-USB opgeladen via de USB-
aansluiting.

15 cm

30 cm

Installeer het basisstation door eerst de USB-kabel door de onderkant van het 
basisstation te halen, zodat de kabel in de inkeping rust. Sluit vervolgens het statief 
aan door de statiefsteunen te plaatsen in de montagegaten aan de onderzijde van het 
basisstation.

Verbind de USB-aansluiting met een vrije USB-poort op uw computer. U kunt een USB-
hub gebruiken als u er zeker van bent dat die voldoende energie (250 mA) levert om de 
headset op te laden.
Ook kunt u de bijgeleverde klittenbandstrips gebruiken om het basisstation aan een 
computerbeeldscherm te bevestigen. Mocht dat echter bijgeluiden of storingen 
veroorzaken, dan raadpleegt u “Positionering” op pagina 7.

U kunt de optionele wisselstroomoplader gebruiken. 
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INSTALLATIE OPLADEN

POSITIONERING

De minimaal aanbevolen tussenruimte is hierboven weergegeven.

BELANGRIJK: Een onjuiste positionering kan ongewenste bijgeluiden en storingen 
veroorzaken.

1
2

1 uur = minimum 
oplaadtijd om door te gaan 
met de installatie
3 uur = volledige oplaadtijd

1

2

3
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Plantronics PerSono Suite-software vormt de verbinding tussen de CS60-USB-headset en 
de softphone-toepassing op de computer. Met PerSono Suite-software kunt u oproepen 
met behulp van de softphone-toepassing extern detecteren en aannemen/beëindigen via 
de gespreksknop

Daarnaast levert PerSono Suite basisinformatie over de systeemconfiguratie en de 
systeemstatus. 

Controleer de lijst met compatibele softphones voor PerSono Suite op www.plantronics.
com/SoftphoneCompatibility voor de recentste compatibiliteitsinformatie. Zie pagina 11 
als uw softphone niet door PerSono Suite wordt ondersteund.

1. Plaats de cd, ga naar het hoofdscherm van PerSono Suite en klik op “De PerSono 
Suite-software installeren”.

2. Voor de softphone moet u mogelijk het audioapparaat kiezen dat moet worden 
gebruikt. Raadpleeg de documentatie bij de softphone voor meer informatie.

OPMERKING: Zodra de CS60-USB is geïnstalleerd, vormt deze het standaardaudioapparaat 
op de computer. U kunt uw voorkeuren handmatig in Windows® opgeven via het onderdeel 
Geluiden en audioapparaten in het Configuratiescherm, onder het tabblad Audio.

OPMERKING: Als PerSono Suite eenmaal is geïnstalleerd, raden wij u aan om het programma 
zo in te stellen dat het wordt gestart als Windows® wordt gestart. 

Nadat u de software hebt geïnstalleerd en uitgevoerd, wordt er één van de vier 
systeemvakpictogrammen onderin het scherm weergegeven, met de status van de 
communicatie tussen de headset en PerSono Suite.

: Geen headset gedetecteerd 

: Headset gedetecteerd, geen radioverbinding met basisstation 

: Headset gedetecteerd en er is radioverbinding met basisstation 

: Headset gedetecteerd en radioverbinding met basisstation is vergrendeld

Systeemvakpictogrammen

Klik met de rechtermuisknop op het systeemvakpictogram van de headset en kies 
“Opties”. Hiermee worden de PerSono Suite-schermen Basisopties en Huidige status 
weergegeven.

Raadpleeg de on line Help voor uitleg over de PerSono Suite-software.

CONFIGURATIE EN STATUS

PERSONO SUITE-SOFTWARE INSTALLEREN

Naast de softphones en functies die worden ondersteund door PerSono Suite, 
ondersteunen de CS50/60-USB-modellen ook de volgende functies voor Microsoft Office 
Communicator (MOC). Opmerking: MOC-functies zijn ingebouwd in de CS50/60-USB. Voor 
deze modellen hoeft u geen PerSono Suite-software te installeren om met MOC te kunnen 
werken.

De CS50/60-USB bevat softwarelogica voor intelligent toepassingsbeheer, zodat een 
softphone met PerSono Suite-software en MOC op dezelfde computer kunnen worden 
gebruikt. 

De CS50/60-USB gebruiken met 
Microsoft Office Communicator

• Als de schakelaar voor het belsignaal op het 
basisstation is ingeschakeld, klinkt het belsignaal 
eenmaal om een inkomende oproep aan te geven. 
Neem de headset op en druk op de gespreksknop om 
de oproep te beantwoorden.

• De headset geeft aan dat er een inkomende oproep via 
MOC is; druk op de gespreksknop op de headset om de 
oproep te beantwoorden. 

• Druk op de gespreksknop om de oproep te beëindigen of 
plaats de headset op het basisstation.

• Druk op de gespreksknop om de headset te activeren. 
U hoort een kiestoon. U kunt nu een oproep via MOC 
plaatsen.

• Druk eenmaal op de gespreksknop om de 
radioverbinding in te schakelen en druk vervolgens 
nogmaals op de gespreksknop. Hierdoor wordt een 
MOC-venster geopend en hoort u een kiestoon. U kunt 
nu een oproep via MOC plaatsen.  

• Wanneer u een oproep via MOC plaatst, wordt de 
headset automatisch geactiveerd.  

Oproepdetectie/beantwoorden 
- inkomende oproep via MOC 
wanneer headset op het 
basisstation is geplaatst

Oproepdetectie/beantwoorden 
- inkomende oproep via MOC 
wanneer headset niet op het 
basisstation is geplaatst

Een oproep beëindigen

Een oproep vanaf de headset 
plaatsen als de radioverbinding 
is ingeschakeld (het groene 
lampje op het basisstation 
knippert)

Een oproep vanaf de headset 
plaatsen als de radioverbinding 
is uitgeschakeld (het groene 
lampje op het basisstation 
knippert NIET)

Een oproep via MOC plaatsen

Kenmerk Actie/Beschrijving
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Een oproep plaatsen:
Druk op de gespreksknop op de headset. Het statusindicatielampje op het basisstation 
en op de headset moet nu gaan branden, wat aangeeft dat er verbinding is. Toets op de 
softphone het gewenste nummer in.

Een oproep aannemen:
Druk op de gespreksknop van de headset om het gesprek aan te nemen. Wanneer de 
schakelaar voor het belsignaal (aan de zijkant van het basisstation) is ingeschakeld 
(omhoog), geeft het basisstation een belsignaal bij een binnenkomend gesprek. Hierdoor 
wordt u ook gewaarschuwd wanneer u de headset niet draagt. De functie is uitgeschakeld 
als de schakelaar voor het belsignaal omlaag staat.

Een gesprek beëindigen:
Druk op de gespreksknop op de headset. 

Schakelen tussen gesprekken:
Sommige softphones ondersteunen de flash-functie. Hiermee kunt u het huidige gesprek 
in de wachtstand zetten, uit de wachtstand halen, of schakelen tussen verschillende 
gesprekken ('wisselgesprek'). Als u dat wilt doen, dient u de volumeregeling van de 
headset langer dan twee seconden in een van beide richtingen te duwen. Zie het diagram 
onder “Volume instellen, flash-functie gebruiken” op pagina 12.

Als u PerSono Suite gebruikt, is de radioverbinding tussen de headset en het basisstation 
alleen tijdens een oproep actief. Dit is de standaardinstelling en is bedoeld om de 
gebruiksduur van de batterij van de headset te verlengen. Mogelijk wilt u echter 
de radioverbinding actief houden als er geen oproep actief is, zodat u naar andere 
geluidsbronnen kunt luisteren, zoals audio-streaming op de pc. U kunt de radioverbinding 
op elk moment tot stand brengen door op de gespreksknop op de headset te drukken.

OPMERKING: Als de radioverbinding voor langere periode ingeschakeld blijft, worden de 
stand-bytijd en de spreektijd van de headset sterk gereduceerd.
 
Voor softphones die niet compatibel zijn met PerSono Suite
Controleer de lijst met compatibele softphones voor PerSono Suite op www.plantronics.
com/SoftphoneCompatibility voor de recentste compatibiliteitsinformatie.

Als de softphone momenteel niet wordt ondersteund door PerSono Suite, werkt 
de detectie en het beantwoorden/beëindigen via de headset niet. Als u drukt op de 
gespreksknop op de headset wordt de radioverbinding voor het geluid tot stand gebracht 
of verbroken; u moet de oproep beantwoorden via de softphone.

OPROEPEN PLAATSEN/AANNEMEN/ 
BEËINDIGEN

PASVORM AFSTELLEN

Klik de speaker in de bevestigingsring 
van de gewenste draagmogelijkheid 
(hoofdbeugel of oorhaakje).

1. Verstel de hoofdbeugel tot deze goed zit.

2. Draai het spreekbuisje in de 
bevestigingsring tot de microfoon naar 
uw kin is gericht.

1

2

Wearing Options

Bevestigings- 
ring

1

2
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VOLUME INSTELLEN, FLASH-FUNCTIE 
GEBRUIKEN Major AdjustMinor Adjust

Draai aan de volumeregeling op de headset om het luistervolume af te stellen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de softphone om het spreek- of luistervolume aan 
te passen.

Gebruik het onderdeel Geluiden en audioapparaten van het Configuratiescherm in 
Windows® om het spreek- of luistervolume van het audioapparaat op de computer aan te 
passen.

Als u de wachtstandfunctie wilt inschakelen (zie pagina 11 “Schakelen tussen 
gesprekken”), dient u de volumeregeling van de headset langer dan 2 seconden in een 
willekeurige richting te draaien.

HET VOLUME UITSCHAKELEN 
VOOR EEN OPROEP, SLIMME 
KNOP INSCHAKELENHeadset Mute

Als u de headset wilt dempen, drukt u kort de volume-/muteknop in. Druk nogmaals op de 
knop om de microfoon weer in te schakelen.

Drie snelle geluidssignalen om de 15 seconden geven aan dat de mutefunctie is 
ingeschakeld.

Als u de Slimme knop wilt inschakelen, dient u de volume-/muteknop langer dan 
2 seconden in te drukken.
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OP REIS MET DE CS60-USB

U kunt de CS60-USB eenvoudig uit elkaar halen als u deze wilt vervoeren.

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

Druk voorzichtig op 
beide zijkanten om 
deze uit elkaar te 
halen

Onderdelen 
ontkoppeld

Om vermogen voor de headset te 
besparen en om te voldoen aan de regels 
die gelden voor het reizen per vliegtuig, 
dient u de headset uit te schakelen. 
U doet dit door tegelijkertijd zowel de 
gespreksknop als de volume-/muteknop 
5 seconden in te drukken. Wanneer het 
groene spraakindicatielampje op de 
headset knippert, laat u beide knoppen 
los.

Om de headset weer in te schakelen, 
drukt u op de gespreksknop. Het 
spraakindicatielampje knippert snel 
groen.

OPMERKING: Eenmaal uitgeschakeld hoeft u maar op een willekeurige knop te drukken om 
de headset weer in te schakelen. Denk eraan dat wanneer de CS60-USB-headset niet goed is 
opgeborgen, deze mogelijk ongewenst opnieuw wordt ingeschakeld. 



Beweeg deze langer dan 
twee seconden in één 
richting

F

Kort indrukken  Mutefunctie

Stijgende/dalende 
geluidssignalen, 2 bij 
maximumniveau

Heen-en-weer bewegen 
Luistervolume

Actie Toon

Druk de knop recht in en 
houd deze langer dan 
twee seconden ingedrukt

Slimme knop 

Flash

Oproepen plaatsen/
aannemen/beëindigen Kort indrukken Middelhoog geluidssignaal

Waarschuwing voor 
laag batterijniveau 
(u hebt nog 5 minuten 
gesprekstijd)

Plaats de headset weer 
in de oplader/houder

1 signaal om de 
10 seconden

Waarschuwing voor 
buiten bereik – tijdens 
een gesprek

Verklein de afstand tot 
het basisstation

2 signalen voor de limiet van 
het bereik. 3 signalen voorbij
de limiet van het bereik. Elk 
gesprek dat op dat moment 
wordt gevoerd, wordt 
onderbroken. 1 signaal 
wanneer u weer binnen het 
bereik bent; het gesprek 
wordt binnen 15 minuten 
hersteld

Waarschuwing voor 
binnenkomend 
gesprek

Druk op de 
gespreksknop om de 
oproep te beantwoorden

3 repeterende 
geluidssignalen

FunctieKnop

3 signalen elke 15 seconden  

WAARSCHUWINGSLAMPJES 
BASISSTATION

Actie Lampje
Opladen Rood lampje brandt helder

Volledig opgeladen Rood lampje gaat uit

Gedempt Groen lampje knippert snel
 
Headset niet in basisstation Rood lampje brandt zacht

Headset-verbinding actief Groen lampje knippert langzaam

Headsetverbinding inactief Groen lampje brandt

Statuslampje (groen) 

Oplaadindicatielampje (rood) 

PROBLEMEN OPLOSSEN VOOR 
DE CS60-USB

• Controleer of de USB-kabel is aangesloten op een 
ingeschakelde computer.

• Controleer of de computer is ingeschakeld en zich niet 
in de standby-modus of slaapstand bevindt.

• Als u een USB-hub gebruikt, ga dan na of de 
netvoeding juist is aangesloten en dat de hub 250 mA 
kan leveren om de headset op te laden.

• Als u de wisselstroomoplader gebruikt, controleer 
dan of de aansluiting voor de wisselstroomoplader 
is aangesloten op het basisstation, of de 
wisselstroomoplader goed is aangesloten op een 
werkend stopcontact, en of deze het model is dat door 
Plantronics is geleverd.

Ik heb alles aangesloten, maar 
de waarschuwingslampjes gaan 
niet branden.

Probleem Oplossing

HEADSETBEDIENING
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• Verlaag het luistervolume op uw softphone tot de 
vervorming verdwijnt.

• Als de vervorming nog steeds aanwezig is, dient u de 
luistervolumeregeling op de computer te verlagen.

• Stel het volume op de headset bij. Zie pagina 12. 

• Spreekvolume is te hoog. Verlaag het spreekvolume 
op uw softphone tot het geluid is verdwenen. Als 
het geluid nog steeds aanwezig is, dient u de 
microfoonvolumeregeling op de computer te verlagen.

 
• De verbinding met de headset is verbroken. 

Probeer opnieuw verbinding te maken door op de 
gespreksknop te drukken.

• Ontkoppel eerst de USB-oplader en vervolgens 
de wisselstroomoplader (indien gebruikt) van 
het basisstation gedurende 5 seconden. Sluit 
de USB-oplader opnieuw aan en vervolgens de 
wisselstroomadapter (indien gebruikt) om opnieuw in 
te schakelen.

• Reset het hele systeem zoals beschreven op 
pagina 18.

• Plaats het basisstation van de CS60-USB verder van 
uw telefoon af. 

• De wisselstroomadapter is aangesloten op een 
stekkerdoos. Sluit de wisselstroomoplader 
rechtstreeks aan op een stopcontact.

• De CS60-USB stelt zichzelf in als 
standaardaudioapparaat in Windows®. Gebruik 
de audio-instellingen in Windows® bij Geluiden 
en audioapparaten om het apparaat voor audio te 
wijzigen.

• Mogelijk dient u uw headset te resetten. Zie pagina 18.
• De batterij van de headset moet worden opgeladen. 

Zie pagina 7. 
• Als u een laptop gebruikt die regelmatig in de stand-

bystand of slaapstand overgaat, is er de voedingsbron 
die ervoor zorgt dat de headset continu wordt 
opgeladen.

• De batterij wordt slecht; vervang de batterij door een 
nieuwe. Zie pagina 19.

• Probeer een andere maat oorhaakje. Probeer 
verschillende oorhaakjes uit om het oorhaakje met de 
beste pasvorm te vinden of gebruik de meegeleverde 
beugel voor over het hoofd.

• Een geluidssignaal om de 10 seconden geeft aan dat 
de batterij bijna leeg is. Herlaad de batterij door de 
headset gedurende 1 tot 3 uur in de oplader/houder 
te plaatsen, totdat het laadlampje blijft branden of 
ophoudt met knipperen.

• Twee geluidssignalen betekent een waarschuwing 
dat u buiten bereik bent. Verklein de afstand tot het 
basisstation.

• Drie geluidssignalen om de 15 seconden geeft aan dat 
de mutefunctie is ingeschakeld. Druk eenmaal op de 
muteknop om de mutefunctie uit te schakelen.

Geluid in de headset is 
vervormd. Ik hoor een echo in 
de headset.

Ik hoor te veel gesprekken of 
geluid op de achtergrond.

Ik hoor ruis die de communicatie 
belemmert. 

Mensen met wie ik spreek, 
horen een bromtoon op de 
achtergrond.

De headset die ik gebruikte om 
naar muziek te luisteren werkt 
niet meer.

Mijn headset reageert niet meer 
als ik op de knop druk.

De gesprekstijd van de batterij 
is aanzienlijk verminderd, zelfs 
nadat deze volledig is opgeladen. 

De headset zit niet aangenaam 
wanneer hij over de oren wordt 
gedragen.

Ik hoor geluidssignalen in de 
headset.

Probleem Oplossing

PROBLEMEN OPLOSSEN VOOR DE CS60-USB

• De headset is mogelijk buiten bereik. Verklein 
de afstand tot het basisstation totdat de headset 
binnen bereik is. Het bereik is afhankelijk van de 
kantooromgeving.

• De batterij van de headset moet worden opgeladen. 
Zie pagina 7. Als u een laptop gebruikt die regelmatig 
in de stand-bystand of slaapstand overgaat, is er de 
voedingsbron die ervoor zorgt dat de headset continu 
wordt opgeladen.

• Het luistervolume is te laag. Druk op de knop voor het 
verhogen van het volume op de headset. Zie pagina 12.

• Het is mogelijk dat u de headset opnieuw moet 
afstemmen met het basisstation. Zie pagina 18. 

• Controleer in de compatibiliteitslijst op 
www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility of de 
softphone compatibel is met extern beantwoorden en 
beëindigen van oproepen.

• De batterij van de headset moet worden opgeladen. 
Voor het geval u een laptop gebruikt die regelmatig 
in de stand-bystand of slaapstand overgaat, is er een 
optionele voedingsbron meegeleverd die ervoor zorgt 
dat de headset continu kan worden opgeladen.

• CS60-USB is mogelijk niet ingesteld als het 
standaardaudioapparaat in uw softphone-toepassing.

 
• Controleer of alle snoeren correct zijn aangesloten.
• Controleer of het basisstation stroom heeft (groen 

waarschuwingslampje) en of de batterij van de 
headset volledig is opgeladen.

• De headset is mogelijk buiten bereik. Verklein de 
afstand tot het basisstation totdat de headset binnen 
bereik is. Het bereik is afhankelijk van de 
kantooromgeving.

• Stel het luistervolume op de headset (zie pagina 12), 
in de softphone en op de computer goed in.

• Controleer of de headsetspeaker goed op uw oor is 
geplaatst.

• Onjuist model softphone geselecteerd. Zorg ervoor 
dat u via de software het juiste model softphone hebt 
geselecteerd.

• Het is mogelijk dat u de headset opnieuw moet 
koppelen. Zie pagina 18.

• De headset is gedempt. Druk op de muteknop op de 
headset om de microfoon weer in te schakelen. Zie 
pagina 12.

• De spreekbuis van de headset-microfoon bevindt zich 
niet in de juiste positie. 
Breng de spreekbuis van de headset op mondhoogte. 

• Het spreekvolume is te laag. Verhoog het 
spreekvolume op uw softphone tot u door bellers kunt 
worden gehoord. Als het volume nog te laag is, dient 
u het niveau van de computermicrofoon wat hoger te 
zetten.

• De batterij van de headset moet worden opgeladen. 
Zie pagina 7.

Mijn headset werkt niet met 
het basisstation.  

Mijn headset werkt niet met  
de softphone.

Ik hoor geen gespreks. 

Bellers horen mij niet.

Probleem Oplossing
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De batterij in de headset zou 2 à 3 jaar mee moeten gaan. Wanneer de gesprekstijd beduidend 
afneemt, moet u de batterij vervangen. Bel Plantronics: 0800 752 6876 (NL) of 00800 752 687 
66 (BE/LUX) om een batterij te bestellen. Wanneer u een nieuwe batterij hebt ontvangen, volgt 
u de instructies hieronder om de batterij te vervangen.

BATTERIJEN VERVANGEN

Druk beide zijden van het batterijdeksel in 
en til het deksel op.

Schuif de batterij naar buiten en trek 
het stekkertje voorzichtig los. Trek de 
batterij NOOIT aan de draden naar buiten. 

Sluit de nieuwe batterij aan en plaats deze 
in het compartiment.

Druk beide zijden van het batterijdeksel in 
en breng het op zijn plaats. 

Nadat u de batterij hebt vervangen, dient u er rekening mee te houden dat deze 3 uur nodig 
heeft om volledig op te laden.

De headset en het basisstation worden op elkaar afgestemd geleverd. Als u echter 
een vervangende headset bij het basisstation wilt gebruiken, moeten de stations als volgt 
opnieuw op elkaar worden afgestemd: 

SYSTEEMRESET

AFSTEMMEN

Plaats de headset weer in de oplader/houder. 

1. Gebruik een paperclip om de afstemknop 
via het gaatje op het basisstation 
gedurende minimaal 5 seconden 
ingedrukt te houden. Het statuslampje 
gaat vervolgens knipperen.

2. Houd de muteknop op de headset 
minimaal 5 seconden ingedrukt. 
Het headsetlampje zal oplichten.

Het afstemmen is voltooid wanneer 
het statuslampje volledig brandt en het 
spraakindicatielampje uitgaat. 
3. Ontkoppel eerst de USB-oplader en 

haal vervolgens de wisselstroomoplader 
(indien gebruikt) gedurende 5 seconden 
uit het stopcontact. 

4. Sluit eerst de USB-oplader aan en 
vervolgens de wisselstroomoplader 
(indien gebruikt).

Als het afstemmen niet binnen 2 minuten 
is voltooid, keert de headset terug naar de 
onafgestemde staat. Doorloop nogmaals 
de stappen voor het opnieuw afstemmen 
of neem contact op met de technische 
ondersteuning.

Voor het herstellen van sommige fouten (raadpleeg de probleemoplossingspagina) moet u 
mogelijk een systeemreset uitvoeren.

1. Houd de gespreksknop en de volume-/
muteknop 5 seconden ingedrukt. Wanneer 
het spraakindicatielampje knippert, laat u 
beide knoppen los.

2. Druk nogmaals op de gespreksknop.  
Het spraakindicatielampje knippert 
nogmaals kort om aan te geven dat de 
headset weer terug is in 
de normale modus.

3. Ontkoppel eerst de USB-oplader en 
haal vervolgens de wisselstroomoplader 
(indien gebruikt) gedurende 5 seconden 
uit het stopcontact.

4. Sluit eerst de USB-oplader aan en 
vervolgens de wisselstroomoplader 
(indien gebruikt). 

Het systeem is gereset.
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S O U N D  I N N OVAT I O N

ONDERHOUD

1. Koppel het basisstation los van de telefoon en de wisselstroomoplader van de voeding 
voordat u het apparaat schoonmaakt.

2. Neem de apparatuur af met een vochtige, niet te natte doek. 
3. Gebruik geen oplos- of schoonmaakmiddelen.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Bezoek onze website via www.plantronics.com/support voor technische 
ondersteuning waaronder veelgestelde vragen, informatie over compatibiliteit en 
toegankelijkheidsinformatie. Het Technical Assistance Center (TAC) van Plantronics staat 
ook klaar om u telefonische te helpen op het nummer 0800 752 6876 (NL) of 00800 752 
687 66 (BE/LUX).
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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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