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MED D261N-USB Stereo
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REGISTRERA PRODUKTEN ONLINE

Gå till www.plantronics.com/productregistration och registrera din produkt online, så 
kan vi ge dig bästa möjliga service och tekniska support.
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DA45 och reglage (med sladd)  CD-skiva med programmet 
PerSonoCall* 

TEKNISK SUPPORT

Besök vår webbplats på www.plantronics.com/support om du vill ha teknisk support, t.ex. 
frågor och svar, kompatibilitet och information om tillgänglighet. 

VÄLKOMMEN

Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har 
ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och affärskritisk användning till 
personlig kommunikation och underhållning. Mer information finns på vår webbplats på 
www.plantronics.com där du kan få support dygnet runt, söka i vår kunskapsdatabas, 
chatta live och ställa frågor. Vi har även en mängd olika självstudiekurser så att du kan 
konfigurera produkten snabbt och enkelt.

D261N-USB Stereo och reglage 
(med sladd)

 CD-skiva med programmet 
PerSonoCall* 
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           VARNING: Använd inte hörlurar/headset vid höga volymer under längre 
tidsperioder. Det kan orsaka hörselskador. Lyssna alltid med måttliga ljudnivåer.  
På www.plantronics.com/healthandsafety finns mer information om headset och hörsel.

Sekretess/sekretesslampa

Volym upp/ned

Svara/avsluta

FUNKTIONER
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SLÅ PÅ

Strömförsörjning via USB-adapter

USB-adaptern strömförsörjs 
automatiskt när du ansluter den  
till en USB-port på datorn. 

INSTALLERA PROGRAMMET  
PERSONOCALL®

Programmet Plantronics PerSonoCall utgör länken mellan headsetet och 
telefonprogrammet på datorn. Med hjälp av programmet PerSonoCall får du ringsignal 
i headset och kan besvara/avsluta ett samtal från telefonprogrammet med hjälp av 
samtalsknappen på headsetet.

1. Sätt in CD-skivan, öppna huvudskärmen för PerSonoCall och klicka på Installera 
programmet PerSonoCall.

2. Du behöver eventuellt ange vilken ljudenhet som ska användas. Om du vill ha mer 
information läser du i dokumentationen för telefonprogrammet.

obs! När USB-adaptern är installerad används den som standardljudenhet för datorn.  
Du kan ange inställningar manuellt i Ljud och ljudenheter i Kontrollpanelen i Windows.

obs! När du har installerat PerSonoCall bör du ange att det ska startas när du startar 
Windows-operativsystemet. 

Ikoner i aktivitetsfältet

Efter att du har installerat programmet används en av de två ikonerna i Aktivitetsfältet 
längst ned på skärmen till att ange status för headsetkommunikationen med PerSonoCall.

: Inget headset hittades 

: Headsetet hittades

Konfiguration och status

: Högerklicka på ikonen för headsetet i Aktivitetsfältet och välj Alternativ.  
Flikarna Grundläggande alternativ och Aktuell status för PerSonoCall visas.

Läs i onlinehjälpen för programmet för information om PerSonoCall-programvaran.
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ANVÄNDA HEADSETET

1. Identifiera komponenterna
a	 Justerbar huvudbåge

b Mottagare

c Klick-stopp-reglering

d Klädklämma

e Headsetsladd

f Öronkudde

g Bom

h Quick DisconnectTM-kontakt

i Bullerdämpande mikrofon

1
2

3
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3. Justera mikrofonen
3.1 Håll mottagaren mot örat med handen. 

 Med den andra handen justerar du klick-stopp-reglaget och mikrofonen tills 
mikrofonen befinner sig två fingerbredder från mungipan. (Undvik andningsljud genom 
att inte placera mikrofonen direkt framför munnen.)

3.2 Böj och forma bommen med båda händerna (enligt bilden). Undvik att böja eller vrida 
bommen nära mikrofonen eller hörluren.

2.1

2

4.1 4.2

4

2. Justera huvudbågen
 Justera huvudbågen genom att göra bågen 

längre eller kortare tills den sitter bekvämt.  
Tack vare klick-stopp-funktionen sitter 
huvudbågen säkert. 

 Placera headsetmottagarna så att 
skumgummikuddarna sitter bekvämt mitt på 
öronen.

2.1 Ställ in huvudbågens passform. 

4. Anslut headsetet  
Quick DisconnectTM-kontakt (Finns inte för D261N USB)

 Med hjälp av den här funktionen kan du parkera ett samtal och förflytta dig bort från 
telefonen utan att ta av dig headsetet. När du kopplar från Quick Disconnect parkerar 
du ett pågående samtal.

4.1 Innan du använder headsetet kopplar du Quick Disconnect till motsvarande kontakt på 
moduladapterkabeln.

 Om du vill parkera ett samtal tar du tag i Quick Disconnect, enligt bilden, och drar 
kontakten rakt ut. När du vill återuppta samtalet återansluter du halvorna.

 2"
50.8 mm

3.23

3.3

3.4

3.1
Framsida Baksida
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Om du vill stänga av mikrofonen under ett samtal trycker du snabbt på knappen för 
sekretess. När mikrofonen är avstängd lyser sekretesslampan. 

Om du vill aktivera mikrofonen trycker du på knappen igen.

Justera volymen

Stänga av mikrofonen (sekretess) under 
ett samtal

Ring ett samtal genom att ringa numret via ditt telefonprogram.

Om du vill besvara eller avsluta ett samtal trycker du på samtalsknappen..

För telefonprogram som inte är kompatibla med PerSonoCall

Om du vill se den senaste informationen om vilka telefonprogram som är kompatibla läser 
du i PerSonoCall-kompatibilitetslistan på www.plantronics.com/personocall.

Om telefonprogrammet inte är kompatibelt med PerSonoCall ges ingen indikation om 
inkommande samtal i headsetet och det går inte heller att besvara/avsluta samtal med 
hjälp av samtalsknappen. Det går inte att använda samtalsknappen på headsetet utan du 
måste besvara samtalet via telefonprogrammet.

ANVÄNDA HEADSETET  

Besvara/avsluta/ringa samtal med 
PerSonoCall med ett telefonprogram

Om telefonprogrammet har den här funktionen håller du ned knappen för att svara/
avsluta i två sekunder, så parkeras samtalet. Om du trycker på knappen svara/avsluta 
igen återupptas samtalet. 

Om du vill öka lyssningsvolymen trycker du på den övre delen (+) av volymknappen. 
Minska lyssningsvolymen genom att trycka på den nedre delen (-).

Om du vill ha information om hur du justerar lyssnings- och talvolymen i 
telefonprogrammet läser du i tillhörande användarhandbok.

Om du vill kan du även justera lyssnings- eller talvolymen för ljudenheten på datorn i  
Ljud och ljudenheter i Kontrollpanelen på datorn.

FELSÖKNING

•	Läs	i	kompatibilitetslistan	på	www.plantronics.
com/personocall om telefonprogrammet kan 
användas till att fjärrbesvara och -avsluta samtal

•	Om	en	dator	övergår	till	viloläge	eller	
energisparläge strömförsörjs inte längre 
USB-adaptern. Se till att datorn är i aktivt läge.

•	Se	till	att	programmet	PerSonoCall	är	installerat	
och aktiverat.

•	USB-adaptern	är	inte	angiven	som	
standardljudenhet. Välj DA45-adaptern som 
ljudenhet i Ljud och ljudenheter i Kontrollpanelen 
i Windows.

•	Lyssningsvolymen	är	för	låg.	Höj	volymen	genom	
att trycka på knappen på headsetet.

 
•	Headsetet	är	i	sekretessläge.	Stäng	av	

mikrofonens sekretessfunktion genom att trycka 
in sekretessknappen på headsetet. 

•	Mikrofonbommen	på	headsetet	är	felaktigt	
justerad. Justera headsetbommen till samma läge 
som din mun.

•	USB-adaptern	är	inte	angiven	som	
standardröstenhet. Välj DA45-adaptern som 
röstenhet i Windows under Ljud och ljudenheter 
(fliken Röst).

•	Sänk	lyssningsvolymen	i	telefonprogrammet	tills	
ljudförvrängningen försvinner.

•	Justera	volymen	på	headsetet	

•	USB-adaptern	anges	automatiskt	som	
standardljudenhet i Windows. Med hjälp av Ljud 
och ljudenheter i Kontrollpanelen i Windows kan 
du ändra vilken enhet du vill använda för ljud.

•	Om	en	dator	övergår	till	viloläge	eller	
energisparläge strömförsörjs inte längre 
USB-adaptern. Se till att datorn är i aktivt läge.

Headsetet fungerar inte med den 
DA45-adapter som jag använder 
med datorn. (Jag kan inte besvara 
eller avsluta samtal med hjälp av 
samtalsknappen  
på headsetet).

Jag hör inte personen som ringer upp.

Personer som ringer kan inte höra mig.

Ljudet i headsetet har störningar/ekar.

Det andra headset som jag använde 
till att lyssna på musik fungerar inte 
längre.

Det händer inget när jag trycker på 
headset-knapparna.

Problem Lösning

Med PerSonoCall kan du välja ett program som ska startas automatiskt med 
smartknappen.

Gå till alternativ i PerSonoCall, markera rutan Smartknapp på fliken Grundläggande 
alternativ och bläddra tills du kommer till det program som du vill öppna. Om du trycker 
på sekretessknappen i två sekunder startas programmet automatiskt.

obS! Sekretessknappen aktiveras inte om knappen hålls ned i mer än två sekunder.

Smartknapp

Parkera ett samtal
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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

EU & US

 

 

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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