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REGIStREER HEt PRODUCt ON LINE

Registreer het product on line op www.plantronics.com/productregistration, zodat we u 
de best mogelijke service en technische ondersteuning kunnen bieden.

INHOUD VAN DE VERPAKKING  
DA45

INHOUDSOPGAVE

Registreer het product online 2

Technische ondersteuning 2

Inhoud verpakking 3

Functies 4

USB-adapter in-/uitschakelen 5

PerSonoCall®-software installeren (niet beschikbaar met D261N-USB Stereo) 5

De headset dragen 6

Gebruik van de headset 8

Problemen oplossen 9

DA45 en snoerregeling PerSonoCall-software-cd*

tECHNISCHE ONDERStEUNING

Bezoek onze website via www.plantronics.com/support voor technische 
ondersteuning waaronder veelgestelde vragen, informatie over compatibiliteit en 
toegankelijkheidsinformatie. 

WELKOM

Wij stellen u hier graag de headsetproducten van Plantronics voor. Plantronics biedt een 
zeer breed assortiment producten, van onmisbare toepassingen voor het bedrijfsleven tot 
communicatie- en entertainmentapparatuur voor de thuisgebruiker. Bezoek voor meer 
informatie onze website www.plantronics.com. Hier krijgt u op elk tijdstip van de dag 
en op alle dagen van de week antwoord op uw vragen. U kunt door onze kennisdatabase 
bladeren, met medewerkers chatten of een vraag stellen. We bieden ook diverse 
installatiehandleidingen waardoor u snel met uw Plantronics-product aan de slag kunt.

D261N-USB Stereo en snoerregeling PerSonoCall  
-software-cd*

2



 WAARSCHUWING : gebruik hoofdtelefoons/headsets niet lange tijd achtereen 
met een hoog volume. Dit kan gehoorschade veroorzaken. Luister altijd met een normaal 
geluidsniveau. Bezoek www.plantronics.com/healthandsafety voor meer informatie over 
headsets en uw gehoor.

Mute/mutelampje

Volume hoger/lager

Knop voor aannemen/
beëindigen

KENMERKEN
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IN-/UItSCHAKELEN

USB-adapter in-/uitschakelen

De USB-adapter wordt automatisch 
ingeschakeld wanneer deze op de 
USB-poort van de computer wordt 
aangesloten. 

PERSONOCALL® SOFtWARE 
INStALLEREN

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

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

2. U wordt wellicht gevraagd te kiezen welk audioapparaat u voor de softphone wilt 
gebruiken. Raadpleeg de documentatie bij de softphone voor meer informatie.

oPMerKING: als de USB-adapter 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.

oPMerKING: als PerSonoCall eenmaal is geïnstalleerd, raden wij u aan om het programma 
zo in te stellen dat het wordt gestart als Windows® wordt gestart. 

Systeemvakpictogrammen

Nadat u de software hebt geïnstalleerd, wordt één van de twee systeemvakpictogrammen 
rechtsonder in het scherm weergegeven. Dit pictogram geeft de status van de 
communicatie tussen de headset en PerSonoCall weer.

: Geen headset gedetecteerd 

: Headset gedetecteerd

Configuratie en status

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

Raadpleeg de on line Help voor uitleg over de PerSonoCall-software.
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DE HEADSEt DRAGEN

1. De onderdelen identificeren
a	 Verstelbare hoofdbeugel

b Ontvanger

c Klik-stop-turret

d Kledingclip

e Headsetsnoer

f Oorkussen

g Spreekbuis

h Quick DisconnectTM-connector

i Noise-cancelling microfoon

1
2

3

1

6

8

97

4

5

3. Het mondstuk afstellen 
3.1 Houd de ontvanger met één hand goed tegen uw oor.

 Stel met uw andere hand de klik-stop-turret en de microfoon zo af dat het uiteinde 
zich twee vingerbreedtes van de mondhoek bevindt. (Plaats de microfoon niet voor uw 
mond, om ademruis te voorkomen.)

3.2 Buig de spreekbuis voorzichtig op de aangegeven manier. Zorg ervoor dat u de 
spreekbuis niet in bij de microfoon of het oorstuk buigt.

2.1

2

4.1 4.2

4

2. De hoofdbeugel verstellen
 Als u de hoofdbeugel wilt verstellen, kunt u 

de beugel langer of korter maken zodat deze 
goed past. Door de klik-stop-functie blijft 
de hoofdbeugel goed ingesteld. Plaats de 
headsetontvangers zo dat de schuimkussentjes 
comfortabel op het midden van uw oren rusten.

2.1 Stel de pasvorm af. 

4. De headset aansluiten 
Quick DisconnectTM-connector (niet beschikbaar bij D261N USB)

 Met deze functie kunt u een gesprek in de wachtstand zetten en weggaan van de 
telefoon zonder de headset af te doen. Als u de Quick Disconnect loskoppelt, wordt  
uw gesprek automatisch in de wacht gezet.

4.1 Voordat u uw headset gebruikt, moet u de Quick Disconnect-connector aan de 
overeenkomstige connector van het modulaire adaptersnoer koppelen.

 Als u een gesprek in de wachtstand wilt zetten, pakt u de Quick Disconnect vast (zie 
afbeelding) en trekt u deze los. Als u het gesprek wilt voortzetten, moet u beide delen 
weer op elkaar aansluiten.

 2"
50.8 mm

3.23

3.3

3.4

3.1
Voorkant Achterkant
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Druk tijdens een oproep kort op de muteknop om de microfoon in de mutestand te zetten. 
Als de headset is gedempt, brandt het mutelampje. 

Druk opnieuw op de knop om het geluid opnieuw in te schakelen.

Een oproep in de wacht zetten

Het volume uitschakelen voor een oproep

Kies simpelweg met de softphone-toepassing het nummer om een oproep te plaatsen.

Druk op de gespreksknop om een oproep aan te nemen of te beëindigen.

Voor softphones die niet compatibel zijn met PerSonoCall

Controleer de lijst met compatibele softphones voor PerSonoCall op www.plantronics.
com/personocall voor de recentste compatibiliteitsinformatie.

Als de softphone momenteel niet wordt ondersteund door PerSonoCall, werken de detectie 
en het beantwoorden/beëindigen via de headset niet. U kunt het gesprek niet aannemen 
door op de gespreksknop op de headset te drukken, maar alleen via de softphone.

DE HEADSEt GEBRUIKEN 

Oproepen met PerSonoCall beantwoor-
den/beëindigen/plaatsen op de softphone

Als u de knop voor het aannemen/ beëindigen van een oproep ongeveer 2 seconden 
indrukt, wordt de oproep in de wacht gezet wanneer uw softphone deze functie 
ondersteunt. Wanneer u nogmaals op de knop voor het aannemen/beëindigen van een 
oproep drukt, wordt de oproep uit de wacht gehaald.

Als u het luistervolume wilt verhogen, drukt u op het bovenste gedeelte (+) van de 
volumeknop. Als u het luistervolume wilt verlagen, drukt u op het onderste gedeelte (-).

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

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

PROBLEMEN OPLOSSEN

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

•	Als	voor	een	pc	de	stand-bymodus	of	de	
slaapstand wordt ingeschakeld, wordt de 
USB-adapter uitgeschakeld. De pc moet zich 
daarom in actieve toestand bevinden.

•	Zorg	ervoor	dat	de	PerSonoCall-software	is	
geïnstalleerd en actief is.

•	De	USB-adapter	is	niet	ingesteld	als	
standaardaudioapparaat. Gebruik de 
audio-instellingen in Windows bij Geluiden 
en audioapparaten om “DA45 Adapter” als 
audioapparaat te selecteren.

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

•	De	headset	is	gedempt.	Druk	op	de	muteknop	op	
de headset om de mutefunctie van de microfoon 
uit te schakelen. 

•	De	spreekbuis	van	de	headset-microfoon	is	
niet juist uitgelijnd Breng de spreekbuis van de 
headset op mondhoogte.

•	De	USB-adapter	is	niet	ingesteld	als	
standaardspraakapparaat. Gebruik de 
spraakinstellingen in Windows bij Geluiden 
en audioapparaten om “DA45 Adapter” als 
spraakapparaat te selecteren

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

•	Stel	het	volume	op	de	headset	bij

•	L’adaptateur	USB	devient	le	périphérique	
audio par défaut de Windows. Utilisez les 
paramètres audio de Windows sous Sons, 
voix	et	périphériques	audio	pour	changer	de	
périphérique	audio.

•	Als	voor	een	pc	de	stand-bymodus	of	de	
slaapstand wordt ingeschakeld, wordt de 
USB-adapter uitgeschakeld. De pc moet zich 
daarom in actieve toestand bevinden.

 

Mijn headset werkt niet met de DA45 
op mijn pc. (Ik kan geen oproepen 
beantwoorden of beëindigen met de 
gespreksknop op de headset.)

Ik hoor de beller niet.

Bellers horen mij niet.

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

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

De headset reageert niet meer als ik op 
een knop druk.

Probleem Oplossing

Slimme knop

Volume instellen

Via PerSonoCall kunt u toepassingen automatisch starten met de slimme knop.

Ga naar de opties in PerSonoCall, schakel op het tabblad Basisopties het selectievakje 
in voor de slimme knop en kies de toepassing die u wilt starten. De toepassing wordt 
automatisch gestart wanneer u de muteknop 2 seconden ingedrukt houdt.

oPMerKING: wanneer u deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, wordt de 
mutefunctie niet ingeschakeld.
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S O U N D  I N N OVAT I O N

Brazil
Tel: 001-800-544-4660
 +1 831 458 7800

Canada
Tel: (800) 540-8363
 (514) 956 8363

United Kingdom
Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014
+44 (0)1793 842200

Plantronics Ireland
Citywest Business Campus
Dublin 24
Office: +353 (0)1 4693725
Service ROI: 1800 551 896 

Germany
Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland  0800 9323 400
Österreich  0800 242 500
Schweiz  0800 932 340

Danmark
Tel: 8088 4610

Spain
Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

Latin America
Tel: 001-800-544-4660
 +1 831 458 7500

Finland
Tel: 0800117095

France
Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand

Hong Kong
更多信息,請聯絡 當地的經銷∞”.
Italy
Plantronics Acoustics Italia Srl
Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

Japan
製品関係の質問がありましたら、プラントロニ
クスの代理店にお問い合わせ下さい

Korea
추가 정보는 현지 총판 또는 대리점에º¬ 받으실 
수 있습니다.

Sweden
Sverige: 02002 14681

Taiwan
更多信息,请联络您当地的æ¬销商.
Netherlands
Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
Tel: (0)0800 Plantronics
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Norway
Norge
Tel: 80011336

Portugal
Tel: 0800 84 45 17

Turkey
Daha fazla bilgi için: 
www.plantronics.com

United States
Plantronics Inc
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060 USA
Tel: (800) 544 4660
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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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