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Velkommen
Tak, fordi du har købt Plantronics Discovery® 925-headsettet. 
Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af 
dit nye headset. 

 Læs den separate brochure “For din egen sikkerhed” for at få vigtige 
oplysninger om produktsikkerhed, inden du bruger produktet.

Sådan får du hjælp
Plantronics Technical Assistance Center er klar til at hjælpe dig. Du kan 
fi nde svar på ofte stillede spørgsmål, stille spørgsmål via e-mail, modtage 
service via internettet eller tale direkte med en repræsentant. Besøg 
www.plantronics.com/support, eller ring til dit lands supporttelefon, som 
du kan se oplysninger om bagest i denne vejledning. 

BEMÆRK Overvejer du at returnere dette headset, bedes du kontakte 
Technical Assistance Centre først.

Sådan registrerer du dit produkt
Besøg www.plantronics.com/productregistration for at registrere dit 
produkt online, så vi kan yde den bedst mulige service og tekniske support.

BEMÆRK PIN-koden, eller adgangskoden, til parring af dit headset er 0000.
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Pakkens indhold og funktioner

Ekstraudstyr*

Biloplader 
Nr. 78583-01

Headset

Opladningsetui

* Medfølger ikke. Kontakt din Plantronics-forhandler, eller gå til 
www.plantronics.com for at bestille

Lysnetoplader
100 – 240 V

USB-opladerkabel

Lydreguleringsknap

Opladningsstik

Øreprop

Stabiliserende ørepropper
(lille, mellem og stor)

Knap til opkaldsstyring

USB-snor
Nr. 79393-01
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Metode A: Ved hjælp af 220V-opladeren 

1 Slut 220V-opladeren til en stikkontakt.

2 Slut 220V-opladeren til opladningsstikket på headsettet.

Opladning af dit headset

Dit nye headset fungerer bedst, når den er fuldt opladt. Når headsettet er 
under opladning, blinker indikatoren langsomt rødt. Når headsettet
er fuldt opladt, slukkes indikatorlampen. Dette gælder ved 
alle opladningsmetoder.

1

2

Metode B: Ved hjælp af USB-opladeren

1 Slut USB-opladeren til USB-porten 
på en computer eller bærbar pc.

2 Slut USB-opladeren til 
opladningsstikket på headsettet.

3 Tænd for computer eller bærbar pc.

1

2

3

ADVARSEL Anvend ikke headsettet, mens den er 
forbundet til opladeren.

OPLADNINGSTID

3 timer ...... Fuld opladning ved hjælp

af 220V eller USB

1 time........ Opladningsminimum 

inden brug første gang.
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Metode C: Ved hjælp af opladningsetuiet

Åbn etuiets dæksel. Placer opladningsstikket på headsettet ud for 
etuiets mikro-USB-stik. Skub på forsigtigt headsettet ind i 
mikro-USB-stikket, indtil den klikker på plads.

VIGTIGT Forkert udtagning af headsettet fra etuiet vil beskadige
mikro-USB-porten i etuiet. Headsettet fjernes rigtigt ved med 
tommelfi ngeren forsigtigt at skubbe headsettet i diagonal, 
ikke lodret, retning væk fra mikro-USB-stikket.

Kontrol af batteriniveauet i dit headset

Med tændt headset skal du trykke på knappen til opkaldsstyring og 
volumenknappen samtidigt og holde dem nede i ca. 2 sekunder. 
Indikatoren blinker rødt for at vise opladningsniveauet.

Opladning af dit headset

OPLADNINGSINDIKATORER

Blinker rødt Batteri niveau

1 Fuldt batteri

2 1/3 til 2/3 opladet

3 Mindre end 1/3 opladet

Knappen Lydstyrke

Knap til opkaldsstyring

t

OPLADNINGSTID

3 timer ...... Fuld opladning ved hjælp

af opladningsetuiet

1 time........ Opladningsminimum 

inden brug første gang.
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2

Opladningsetuiet sørger for en hel opladning af dit headset, før batteriet i 
etuiet kræver opladning. Når etuiet oplades, blinker indikatoren i bunden 
af etuiet rødt. Når etuiet er helt opladt, slukkes indikatoren.

Genopladning af opladningsetuiet 

1 Du kan kontrollere batteristatus for opladningsetuiet ved at 
slutte headsettet til etuiet. 
Hvis headsettet ikke går i opladningstilstand (indikatoren blinker 
langsomt rødt), er der brug for genopladning af både headsettet
og etuiet.

2 Slut 220V- eller USB-opladeren til strømkilden, før du slutter 
den til opladningsstikket i bunden af etuiet.
Hvis du afbryder strømmen til etuiet efter 10 minutters opladning,
skal du vente mindst 60 minutter, før du igen tilslutter strømmen for
at genoptage opladningen.

BEMÆRK Under opladning med 220V-opladeren vil opladningsetuiet 
blive varmt. Når etuiet er fuldt opladet, køler det ned igen. Se den 
separate brochure “For din egen sikkerhed” for at få fl ere oplysninger.

1

Opladning af dit headset

Indikator

Opladningsstik

OPLADNINGSTID

9 timer ..... Fuld opladning. 

ved hjælp af

3 timer ..... Fuld opladning. ved 

hjælp af 220V-oplader
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Sådan parrer du headsettet

Parring er den proces, som opretter forbindelsen mellem dit headset, og 
din telefon. Før du anvender headsettet første gang, skal du parre den 
med en telefon med trådløs Bluetooth®-teknologi. Normalt skal du 
kun parre headsettet med telefonen én gang. 

Hvis du vil se en demo af parringsprocessen, skal du besøge
www.plantronics.com/EasyToPair (fi ndes kun på engelsk).

Plantronics QuickPair™-teknologi

Dit nye headset benytter Plantronics QuickPair-teknologi, som forenkler 
Bluetooth-opsætningen. Første gang du tænder for dit headset, 
aktiveres parringstilstanden automatisk i 10 minutter. Når først parringen 
er lykkedes, forbliver headsettet tændt og er straks klar til brug.  

Hvis parringen ikke lykkes inden for 10 minutter, slukkes headsettet 
automatisk. Når du næste gang tænder for headsettet, aktiveres 
parringstilstanden automatisk, indtil der er gennemført parring med en 
Bluetooth-telefon.
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3

2

Sådan parres telefonen med headsettet første gang

1 Tænd for Bluetooth-funktionen på din telefon. 
I de fl este telefoner skal du vælge Indstillinger/Værktøjer > 
Tilslutninger > Bluetooth > Tændt/Til. Læs nærmere 
brugervejledningen til din telefon.

2 Tænd for headsettet. 
Tryk på knappen til opkaldsstyring, og hold den nede, indtil 
indikatorlampen blinker rødt/blåt. Nu er headsettet i parringstilstand.

Hvis du ikke kan se røde/blå blink, skal du trykke på knappen til 
opkaldsstyring og holde den nede, så headsettet slukkes. Tryk igen på 
knappen til opkaldsstyring, og hold den nede, indtil du ser røde/blå blink.

3 Brug telefonens kommandoer til at lokalisere headsettet.
I de fl este telefoner skal du vælge Settings/Tools (Indstillinger/
Værktøjer) > Connections (Tilslutninger) > Bluetooth > Search (Søg) 
> 9XXPlantronics. Læs nærmere i brugervejledningen til din telefon.

4 Når du bliver bedt om PIN-koden eller adgangskoden, skal du 
indtaste 0000.
Parringen er lykkedes, når indikatorlampen på headsettet blinker 
blåt. Nu er dit headset tilsluttet og klar til brug.

Sådan parrer du headsettet

SETTINGSSETTINGS

Time and Date

Phone Settings

Bluetooth
Sound Settings

Network Services

Security

Reset Set ing

1
BLUETOOTHBLUETOOTH

9XXPlantronics

PASSKEY

0000

4

BLUETOOTH

9XXPlantronics

PASSKEY

0000
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Sådan installerer du en anden gel-øreprop

Hvis headsettet ikke føles stabil, er der brug for justering af øreproppen, 
eller den kan have den forkerte størrelse til dit øre. Headsettet leveres 
med den mellemstore øreprop installeret, men du kan skifte den ud med 
den valgfrie lille eller store øreprop, der følger med.

Tilpasning af headsettet

For at opnå optimal 
stemmeklarhed skal du dreje
mikrofonarmen hen mod 
den ene mundvig.

Rigtig pasform Forkert pasform

2 3

1 Fjern headsettet fra øret. 
Drej øreproppen på headsettet for at placere stabilisatoren, 
så den hviler komfortabelt i dit øre. Hvis headsettet stadig føles 
ustabilt, skal du fjerne headsettet fra øret og skifte øreproppen til
en anden størrelse.

2 For at fjerne øreproppen skal du holde fast på stabilisatoren 
og forsigtigt trække øreproppen ud af højttalerhuset.

3 For at tilpasse en ny øreprop skal du placere øreproppen 
over højttalerhuset med stabilisatoren pegende væk fra 
mikrofonarmen og forsigtigt trykke øreproppen fast
på højttalerhuset.

Øreprop
Højttalerhus

1
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Knapper på headsettet

Tænd for 
headsettet

Tryk på knappen til opkaldsstyring, og hold den 
nede i 2 sekunder, indtil indikatorlampen lyser 
blåt. Hvis headsettet blinker rødt 3 gange, når du 
tænder for det, er batteriniveauet meget lavt, og 
batteriet skal genoplades.
BEMÆRK Når dit headset er i standbytilstand, lyser 
indikatoren ikke. For at bekræfte, at dit headset er tændt, 
skal du trykke på en tilfældig knap. Et blåt lys blinker.

Sluk for
headsettet

Tryk på knappen til opkaldsstyring, og hold den 
nede i 4 sekunder, indtil indikatorlampen lyser 
rødt. Når der er slukket for strømmen, begynder 
indikatoren ikke at lyse.
BEMÆRK Hvis du har headsettet på, vil du høre stigende 
toner, når strømmen tændes, og faldende toner, når 
strømmen slukkes.

Besvar eller afvis 
et opkald

Når headsettet ringer, skal du trykke let på 
strømknappen én gang. Herefter hører du
en lav tone.
Hvis du vil afvise et opkald og sende den, 
der ringer op, til voice mail, skal du trykke på 
knappen til opkaldsstyring i 2 sekunder.
BEMÆRK Din telefon ringer muligvis før headsettet. Vent, til 
du hører ringetonen i headsettet, før du trykker på knappen 
til opkaldsstyring for at besvare opkaldet.

Afslut et opkald Under et aktivt opkald skal du trykke let på 
knappen til opkaldsstyring.

Foretag et opkald Når headsettet er parret med din telefon og inden 
for rækkevidde, skal du indtaste telefonnummeret 
på din telefon og trykke på Send. Opkaldet 
overføres automatisk til headsettet.

Overførsel af et 
opkald mellem 
headset og telefon

Under et aktivt opkald skal du holde knappen til 
opkaldsstyring nede i 2 sekunder. Du hører en 
enkelt lav tone efterfulgt af en dobbelt lav tone.
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Knapper til headsettet

Sådan slås 
Multipoint-
funktionen til 

For at forlænge batterilevetiden slås Multipoint-
funktionen til som standard. Se i “Sådan slås 
Multipoint-funktionen til og fra” på side 13, 
hvordan du slår funktionen til.

Sluk for 
onlineindikatoren

Hold knappen Lydstyrke nede i 4 sekunder, 
mens headsettet er tændt. Det blå lys dæmpes i 
løbet af 2 sekunder. Gentag dette for at aktivere 
onlineindikatorer. Det blå lys lyser op i løbet af 2 
sekunder. Du hører en enkelt lav tone, stilhed, og 
derefter en dobbelt lav tone.

Juster lydstyrken Tryk let på lydstyrke-knappen under et aktivt opkald.
Der er 3 lydstyrkeindstillinger. Hvert let tryk vil 
øge lydstyrken, indtil det højeste niveaue er nået, 
og du hører to lave toner. Hvis du trykker let 
igen, falder lydstyrken til minimum-indstillingen, 
og efterfølgende tryk øger lydstyrken, indtil det 
maksimale er nået igen.

Håndfrie funktioner 

Hvis din telefon og din leverandør af trådløse tjenester begge 
understøtter håndfri betjening, kan du anvende følgende funktioner:

Genopkald til senest 
kaldte nummer

Tryk let to gange på knappen til 
opkaldsstyring. Du hører to lave toner.

Stemmeopkald Mens headsettet er tændt, skal du trykke 
på knappen til opkaldsstyring og holde den 
nede i 2 sekunder, indtil du hører 1 lav tone.

ADVARSEL Anvend ikke hovedtelefoner/headsettet ved høj lydstyrke i længere tid ad 
gangen. Det kan forårsage høretab. Lyt altid ved en moderat volumen. Klik ind på
www.plantronics.com/healthandsafety for at få yderligere oplysninger om 
headsettet og hørelse.
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Rækkevidde

For at opretholde forbindelsen skal du holde headsettet inden for 10 
meter af Bluetooth-telefonen. Hvis der er forhindringer mellem headsettet 
og telefonen, risikerer du interferens. Den optimale ydeevne opnås ved 
at placere headset og telefon på samme side af kroppen.

Lydkvaliteten forringes, hvis du bevæger dig uden for rækkevidde. 
Når du er så langt væk, at du er ved at tabe forbindelsen, kan du høre 
en høj tone i headsettet.

Headsettet vil prøve at genoprette forbindelsen i 60 sekunder.
Bevæger du dig inden for rækkevidden igen, kan du manuelt 
genetablere forbindelsen ved at trykke på knappen til opkaldsstyring.

BEMÆRK: Lydkvaliteten afhænger også af den enhed, som headsettet 
er parret med.

Indikatorer og toner

 Lampe Tone

Kontroller status 1 blåt blink 1 tone

Opladning 1 rødt blink hvert 10. sekund Ingen

Fuldt opladet Ingen Ingen

Lavt 
batteriniveau

2 røde blink for 2/3 fuldt batteri Ingen

Meget lavt 
batteriniveau

3 røde blink hvert 10. sekund 3 høje toner hvert 
10. sekund

Parring Røde og blå blink 1 lav tone

Parret Blinker blåt 1 lav tone

Tændes Lyser blåt i 2 sekunder Stigende toner

Slukker Lyser rødt i 4 sekunder Faldende toner
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Indikatorer og toner

 Lampe Tone

Indkommende 
opkald

3 blå blink hvert 2. sekund 3 hurtige, lave toner 
hvert 2. sekund

Besvar opkald 1 blåt blink 1 lav tone

Samtale er i 
gang

1 blåt blink hvert 2. sekund Ingen

Lydstyrke op 
eller ned

1 blåt blink for hver justering af 
lydstyrken

1 tone med 
en lydstyrke, 
der svarer til 
lydniveauet
2 lave toner for 
at angive, at 
den maksimale 
lydstyrke er nået

Afslut opkald 1 blåt blink 1 lav tone

Mistet opkald 3 lilla blink hvert 10. sekund
i 5 minutter

Ingen

Uden for 
rækkevidde

Ingen 1 høj tone

Inden for 
rækkevidde

Blinker, så den svarer til 
headsettets nuværende tilstand

1 lav tone

Tænder for 
multipoint

2 blå blink Ingen

Slukker for 
multipoint

1 blåt blink Ingen

BEMÆRK Som standard er onlineindikatoren tændt. Hvis du vil slukke 
for onlineindikatoren, skal du se “Knapper til headsettet” på side 8.
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Fejlfi nding

Mit headset 
virker ikke 
sammen med 
telefonen.

Sørg for, at headsettet er fuldt opladt.
Kontroller, at headsettet er parret med den 
Bluetooth-telefon, du prøver at anvende.
Se “Sådan parrer du headsettet” på side 4.

Min telefon 
kunne ikke fi nde 
headsettet.

Sluk og tænd igen for både telefon og headset, 
og gentag så parringsprocessen beskrevet på 
side 4.

Jeg kunne ikke 
indtaste 
min PIN-kode.

Sluk og tænd igen for både telefon og headset, 
og gentag så parringsprocessen beskrevet på 
side 4. Din PIN-kode eller adgangskode er 0000.

Jeg kan ikke høre 
den, der ringer/
klartonen.

Headsettet er slukket. Tryk på knappen til 
opkaldsstyring i ca. 2 sekunder, indtil du hører en 
tone eller ser, at statusindikatoren lyser blåt.
Headsettet er uden for rækkevidde. Flyt 
headsettet tættere på Bluetooth-telefonen.
Headset-batteriet er løbet tør for strøm. Oplad 
batteriet. Se “Opladning af dit headset” på side 1.
Volumen er for lav. Gradvist fl ere lette tryk 
på volumen-knappen justerer lydstyrken. Se 
vejledning til justering af lydstyrken i “Knapper til 
headsettet” på side 8.
Sørg for, at headsettet passer ordentligt. Se 
“Tilpasning af headsettet” på side 6.
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Fejlfi nding

Lydkvaliteten 
er dårlig.

Sørg for, at headsettet sidder rigtigt i øret med 
mikrofonarmen pegende mod mundvigen. 
Se “Tilpasning af headsettet” på side 6.

Personer, der ringer, 
kan ikke 
høre mig.

Headsettet er uden for rækkevidde. Flyt 
headsettet tættere på Bluetooth-telefonen. Se 
“Rækkevidde” på side 9.

Ørepropperne 
passer ikke til mit 
øre.

Prøv ørepropper i en anden størrelse. Se 
“Tilpasning af headsettet” på side 6.

Mit headset falder 
ud af øret.

Sørg for, at headsettet sidder rigtigt i øret med 
mikrofonarmen pegende mod mundvigen. Se 
“Tilpasning af headsettet” på side 6.

Min øreprop 
trænger til at blive 
renset.

Fjern øreproppen fra øreknoppen, og vask den 
i varmt sæbevand, og tør den grundigt. Når 
øreproppen er helt tør, skal du sætte den på 
headsettet igen.
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Brug af mere end en Bluetooth-telefon 

Plantronics Discovery 925 understøtter Multipoint-teknologi, 
som giver dig mulighed for at bruge et headset til to forskellige 
Bluetooth-mobiltelefoner.

Sådan slås Multipoint-funktionen til og fra

Hvis du skal  bruge mere end én telefon, skal du slå Multipoint-funktionen 
til. Når denne funktion er slået fra, kan headsettet kun oprette forbindelse 
til en Bluetooth-telefon.

1  Når headsettet  er slukket, skal du holde knapperne til 
lydstyrke og opkaldsstyring nede samtidigt, indtil headsettet 
tændes og indikatoren blinker blåt 2 gange.

2  For at parre headsettet med en anden telefon – se “Sådan 
parrer du headsettet” på side 5. 

BEMÆRK Slå Multipoint-funktionen fra ved at gentage trin 1. Indikatoren 
blinker blåt 1 gang for at angive, at Multipoint er slået fra.

Sådan foretages et opkald

Headsettet foretager et opkald på den telefon, du senest har anvendt. 
Sådan kan du bruge den anden telefon: Foretag opkaldet ved hjælp af 
knapperne på den anden telefon. Den anden telefon danner en aktiv 
forbindelse til headsettet.

Sådan besvarer du et opkald, mens du taler i den anden telefon

Det første opkald skal afsluttes, før det andet kan besvares. Der er ikke 
nogen funktion til at parkere et opkald, mens du besvarer et andet opkald 
via headsettet.

1 Tryk én gang på knappen til opkaldsstyring for at afbryde den 
aktuelle samtale.

2 Tryk på knappen til opkaldsstyring igen for at besvare det nye 
opkald fra den anden telefon. 

BEMÆRK: Hvis du undlader at besvare det andet opkald, og der er 
Voice Mail på den anden telefon, overføres opkaldet til Voice Mail.
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Produktspecifi kationer

Taletid* Batteriet holder i op til 5 timer

Standbytid* Batteriet holder i op til 175 timer med 
Multipoint-funktionen slået FRA
Batteriet holder i op til 100 timer med 
Multipoint-funktionen slået TIL

Opladningstid Opladning af headset vha. 220V = 3 timer 
Opladning af headset vha. USB = 3 timer 
Opladning af headset vha. etuiet = 3 timer 
Opladning af etui vha. 220V = 3 timer 
Opladning af etui vha. USB = 9 timer

Rækkevidde Op til 10 meter

Vægt af headset 8 gram

Batteritype Headset: Litium-ion-polymer

Opladningsetui: Nikkel-metalhydrid

Opbevarings-/
driftstemteratur

10 °C-40 °C

Version Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)

Bluetooth-profi ler Headsetprofi l (HSP) for samtale i telefonen

Håndfri profi l (HFP) for samtale i og betjening 
af telefonen

* Ydeevne kan variere fra enhed til enhed.



Se sikkerhedsoplysninger i den separate brochure “For din egen sikkerhed”.

Se oplysninger om garanti i den separate brochure “2 års garanti”, eller gå ind
på www.plantronics.com
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Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

Middle East Region
تامولعملا نم ديزمل:
 www.plantronics.com

Czech Republic
www.plantronics.com

Danmark
Tel: 44 35 05 35

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland

Kundenservice:
Deutschland  0800 9323 400
Österreich  0800 242 500
Schweiz  0800 932 340

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
www.plantronics.com

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

Finland
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl
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France

Plantronics BV
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Harcourt Road
Dublin 2
Ireland
Office: +353 (0) 1 477 3919
Service ROI: 1800 551 896

רתאב רקב ,ףסונ עדימל:
 www.plantronics.com

További információk:
www.plantronics.com

Plantronics Acoustics 
Italia Srl
Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
Tel: (0)0800 Plantronics
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Norge
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej 
informacji: 
www.plantronics.com

Portugal
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii 
www.plantronics.com

Дополнительная 
информация:
www.plantronics.com

Sverige
Tel: 031-28 95 00
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