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Welkom
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Plantronics Discovery® 
925-headset. Deze handleiding bevat instructies voor de installatie en het 
gebruik van uw nieuwe headset. 

Raadpleeg voorafgaand aan het gebruik van het product het boekje 
“Voor uw veiligheid” met belangrijke veiligheidsinformatie.

Ondersteuning vragen
Het Plantronics Technical Assistance Center staat klaar om u te helpen. 
U kunt antwoorden vinden op veelgestelde vragen, vragen stellen 
via e-mail, service ontvangen via internet of direct spreken 
met een medewerker. Ga naar www.plantronics.com/support of bel ons 
op het ondersteuningsnummer voor uw land dat achterin deze 
gebruikershandleiding is vermeld. 

OPMERKING Als u overweegt om deze headset te retourneren, neem 
dan eerst contact op met het Technical Assistance Center.

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

OPMERKING De pincode voor het afstemmen van uw headset is 0000.
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Inhoud van de verpakking en kenmerken

Optionele accessoires*

Oplader voor in de auto 
Nr. 78583-01

Headset

Oplaadetui

*Niet meegeleverd. Neem voor een bestelling contact op met de 
Plantronics-leverancier of ga naar www.plantronics.com

220 V-lader
100 - 240 V USB-oplaadkabel

Volumeregeling

Aansluiting voor oplader

Oordopje

Stabiliserende oordopjes
(klein, normaal, groot)

Gespreksknop

USB-omhangkoord
Nr. 79393-01

iv
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Optie A: de 220 V-lader gebruiken 

1 Sluit de 220 V-lader aan op een stopcontact.

2 Sluit de 220 V-lader aan op de daarvoor bestemde aansluiting 
op de headset.

Uw headset opladen

Uw nieuwe headset werkt het beste als deze volledig is opgeladen. 
Het indicatielampje knippert langzaam rood tijdens het opladen van de 
headset. Het lampje gaat uit als de headset volledig is opgeladen. Dit geldt 
voor alle oplaadmogelijkheden.

1

2

Optie B: de USB-oplader gebruiken

1 Sluit de USB-oplader aan op een 
USB-poort op een computer 
of laptop.

2 Sluit de USB-oplader aan op de 
daarvoor bestemde aansluiting op 
de headset.

3 Schakel de computer of laptop in.

1

2

3

WAARSCHUWING Gebruik de headset niet wanneer deze is 
aangesloten op de oplader.

O ti A d 220 V l d b ik

OPLAADTIJD

3 uur ......... Volledig opladen met de 
220 V-lader of de USB-
oplader

1 uur ......... Minimale oplaadduur 
vóór het eerste gebruik
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Optie C: het oplaadetui gebruiken

Open het etui. Breng de aansluiting voor de oplader op de headset op 
één lijn met de micro-USB-aansluiting van het etui. Duw de headset 
voorzichtig tegen de micro-USB-aansluiting totdat u deze op zijn plek 
voelt klikken.

BELANGRIJK Wanneer de headset niet op de juiste wijze uit het 
oplaadetui wordt gehaald, kan de micro-USB-poort in het etui 
beschadigd raken. To properly remove the earpiece, use your thumb to 
gently push the earpiece in a diagonal, not vertical, direction away from 
the micro USB connector.

Het batterijniveau van de headset controleren

Zorg dat de headset is ingeschakeld en houd de gespreksknop 
en de volumeknop gelijktijdig ongeveer 2 seconden ingedrukt. Het 
indicatielampje knippert rood om het batterijniveau weer te geven.

Uw headset opladen

en houd de gespreksknop

OPLAADINDICATIELAMPJES

Knippert rood Batterijniveau

1 keer Batterij is vol

2 keer 1/3 tot 2/3 
opgeladen

3 keer Minder dan 1/3 
opgeladen

Volumeknop

Gespreksknop

OPLAADTIJD

3 uur ......... Volledig opladen 
met het oplaadetui

1 uur ......... Minimale 
oplaadduur vóór 
het eerste gebruik
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Het oplaadetui kan de headset één keer volledig opladen, daarna moet 
de batterij in het etui worden opgeladen. Tijdens het opladen met het 
etui knippert het indicatielampje aan de onderzijde van het etui rood. 
Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat het lampje uit.

Het oplaadetui opladen 

1 Als u het batterijniveau van het oplaadetui wilt controleren, 
moet u de headset op het etui aansluiten. 
Als de headset niet wordt opgeladen (het indicatielampje knippert
langzaam rood), moeten zowel de headset als het etui worden opgeladen.

2 Sluit de 220 V-lader of de USB-oplader aan op de 
voedingsbron voordat u deze aansluit op de oplaadaansluiting 
aan de onderzijde van het etui.
Als u het etui na 10 minuten laden loskoppelt van de voedingsbron, 
moet u ten minste 60 minuten wachten voordat u het etui weer op de 
voedingsbron aansluit om de oplaadcyclus te hervatten.

OPMERKING Wanneer u oplaadt met de 220 V-lader, voelt het 
oplaadetui warm aan tijdens de oplaadcyclus. Zodra het etui volledig 
is opgeladen, koelt het af. Raadpleeg voor meer informatie het 
afzonderlijke boekje “Voor uw veiligheid”.

1

Uw headset opladen

Indicatielampje

Aansluiting voor 
oplader

OPLAADTIJD

9 uur ....... Volledig opladen 
via USB

3 uur ....... Volledig opladen 
met de 220 
V-lader
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Uw headset afstemmen

Afstemmen is het proces waarbij uw headset wordt gekoppeld aan 
uw telefoon. Voordat u de headset voor de eerste keer gebruikt, dient 
u deze af te stemmen op uw telefoon met draadloze Bluetooth®-
technologie. Normaal gesproken hoeft u uw headset maar eenmaal op 
uw telefoon af te stemmen. 

Ga voor een demonstratie van het afstemmen naar www.plantronics.
com/EasyToPair (alleen beschikbaar in het Engels).

Plantronics QuickPair™-technologie

Uw nieuwe headset bevat de QuickPair™-technologie van Plantronics 
om de Bluetooth-installatie te vereenvoudigen. Als u uw headset voor 
de eerste keer inschakelt, schakelt de headset automatisch naar de 
afstemstand. De headset blijft 10 minuten in deze afstemstand. Als het 
afstemmen is gelukt, blijft uw headset ingeschakeld en kunt u deze 
meteen gebruiken.  

Als het afstemmen na 10 minuten niet is gelukt, wordt de headset 
automatisch uitgeschakeld. Als u de headset weer inschakelt, schakelt 
deze automatisch naar de afstemstand totdat de headset op een 
Bluetooth-telefoon is afgestemd.
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2

Uw telefoon de eerste keer afstemmen op uw headset

1 Schakel de Bluetooth-functie op uw telefoon in. 
Bij de meeste telefoons selecteert u Instellingen/Extra > 
Verbindingen > Bluetooth > Aan. Raadpleeg voor meer informatie de 
gebruikershandleiding van uw telefoon.

2 Schakel de headset in. 
Houd de gespreksknop ingedrukt totdat het lampje rood/blauw 
knippert. De headset bevindt zich nu in de afstemstand.

Als het lampje niet rood en blauw knippert, houd dan de 
gespreksknop ingedrukt om uw headset uit te schakelen. Houd 
vervolgens opnieuw de gespreksknop ingedrukt totdat u het lampje 
rood en blauw ziet knipperen.

3 Gebruik de opdrachten op uw telefoon om de headset 
te lokaliseren.
Op de meeste telefoons dient u Instellingen/Extra > Verbindingen > 
Bluetooth > Zoeken > 9XXPlantronics te selecteren. Raadpleeg voor 
meer informatie de gebruikershandleiding van uw telefoon.

4 Wanneer u wordt gevraagd om een pincode, voert u 0000 in.
Als het afstemmen is gelukt, knippert het lampje van uw headset blauw. 
Uw headset is nu gekoppeld aan uw telefoon en klaar voor gebruik.

Uw headset afstemmen

SETTINGSSETTINGS

Time and Date

Phone Settings

Bluetooth
Sound Settings

Network Services

Security

Reset Se ting

1
BLUETOOTHBLUETOOTH

9XXPlantronics

PASSKEY

0000

4

UBLUETOOTH

9XXPlantronics

PASSKEY

0000
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Een ander gel-oordopje plaatsen

Als de headset voor uw gevoel niet stabiel zit, moet u het oordopje 
bijstellen of is het formaat mogelijk niet juist voor uw oor. Op de headset 
zit een normaal oordopje, dat u kunt vervangen door het kleinere of 
grotere oordopje dat is meegeleverd.

Afstellen voor een goede pasvorm

Richt de microfoon op 
uw mondhoek voor een 
optimale verstaanbaarheid.

Juist gericht Onjuist gericht

2 3

1 Haal de headset uit uw oor. 
Draai het oordopje op de headset zodat de stabilisator comfortabel in 
uw oor rust. Als de headset voor uw gevoel nog steeds niet stabiel zit, 
haalt u de headset uit uw oor en plaatst u een ander formaat oordopje 
op de headset.

2 Verwijder het oordopje door de stabilisator vast te pakken en 
het oordopje voorzichtig van de luidspreker te trekken.

3 Plaats een nieuw oordopje door het oordopje op de 
luidspreker te leggen, waarbij de stabilisator van de 
microfoon af wijst. Druk het oordopje vervolgens voorzichtig 
op zijn plaats.

Oordopje
Luidspreker

1
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Headsetbediening

De headset 
inschakelen

Houd de gespreksknop gedurende twee seconden 
ingedrukt totdat het lampje blauw oplicht. Als 
het lampje op de headset drie keer rood knippert 
wanneer u de headset inschakelt, is de batterij bijna 
leeg en dient u deze op te laden.
OPMERKING Het lampje is uit als uw headset in de 
stand-bymodus staat. Druk op een willekeurige knop om te 
controleren of de headset is ingeschakeld. Als het lampje 
blauw knippert, is de headset ingeschakeld.

De headset 
uitschakelen

Houd de gespreksknop gedurende vier seconden 
ingedrukt totdat het lampje rood oplicht. Is de 
headset uitgeschakeld, dan blijft het lampje uit.

OPMERKING Als u de headset draagt, hoort u oplopende 
geluidssignalen zodra de headset is ingeschakeld en 
afl opende geluidssignalen zodra de headset wordt 
uitgeschakeld.

Een oproep 
aannemen of 
weigeren

Als de headset een geluidssignaal geeft, tikt u 
eenmaal op de aan-uitknop. U hoort dan 1 laag 
geluidssignaal.
Als u een oproep wilt weigeren en de oproep wilt 
doorschakelen naar de voicemail, dient u 2 seconden 
op de gespreksknop te drukken.

OPMERKING Mogelijk geeft de telefoon een geluidssignaal 
voordat de headset een geluidssignaal geeft. Wacht tot 
uw headset een geluidssignaal geeft en druk dan op de 
gespreksknop om de oproep te beantwoorden.

Een oproep 
beëindigen

Tik tijdens een gesprek op de gespreksknop.

Een oproep plaatsen Wanneer de headset is afgestemd met uw telefoon 
en binnen bereik is, voert u op de telefoon het 
telefoonnummer in dat u wilt bellen en drukt u op 
de verzendknop. De oproep wordt automatisch 
doorgeschakeld naar de headset.

Een oproep 
doorschakelen van 
de headset naar de 
telefoon en vice versa

Houd de gespreksknop tijdens een gesprek 2 
seconden ingedrukt. U hoort één laag geluidssignaal, 
gevolgd door twee lage geluidssignalen.
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Headsetbediening

De multipoint-functie 
inschakelen 

De multipoint-functie is standaard uitgeschakeld 
om de batterij te sparen. Raadpleeg “De multipoint-
functie in- en uitschakelen” op pagina 13 voor 
informatie over het inschakelen van deze functie.

Het In-bedrijfl ampje 
uitzetten

Zorg dat de headset is ingeschakeld en houd de 
volumeknop 4 seconden ingedrukt. Het blauwe 
lampje gaat na 2 seconden langzaam uit. Herhaal 
deze actie om het In-bedrijfl ampje aan te zetten. 
Het blauwe lampje licht na 2 seconden op. U hoort 
één laag geluidssignaal, gevolgd door twee lage 
geluidssignalen.

Het volume 
aanpassen

Tik tijdens een gesprek op de volumeknop.
Er zijn drie volume-instellingen. Elke keer dat u tikt, 
wordt het volume verhoogd. Als het maximale niveau 
is bereikt, hoort u twee lage tonen. Als u nog een 
keer tikt, wordt het laagste volumeniveau ingesteld. 
Iedere keer dat u daarna tikt, wordt het volume 
verhoogd tot opnieuw het hoogste volumeniveau 
wordt bereikt.

Handsfree functies 

Als uw telefoon en uw serviceprovider handsfree functies ondersteunen, 
kunt u de volgende functies gebruiken:

Het laatstgekozen nummer 
opnieuw kiezen

Tik tweemaal op de gespreksknop. U hoort 
twee lage tonen.

Nummers kiezen via 
spraakherkenning

Als de headset is ingeschakeld, houdt u de 
gespreksknop 2 seconden ingedrukt totdat u 
een laag geluidssignaal hoort.

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

To maintain a connection, keep your earpiece within 33 feet (10 metres) 
of the Bluetooth phone. Als er zich obstakels tussen de headset en de 
telefoon bevinden, kunnen er storingen optreden. De headset werkt het best 
als u de telefoon aan dezelfde kant van uw lichaam houdt als de headset.

Buiten het bereik neemt de geluidskwaliteit af. Wanneer er geen 
verbinding meer is, geeft de headset een hoog geluidssignaal.

De headset probeert gedurende 60 seconden de verbinding te 
herstellen. Als u zich weer binnen het bereik bevindt, kunt u handmatig 
de verbinding herstellen door op de gespreksknop te drukken.

OPMERKING De geluidskwaliteit hangt ook af van het apparaat 
waarop de headset is afgestemd.

Indicatielampjes en geluidssignalen

 Lampje Geluidssignaal

Statuscontrole Knippert 1 keer blauw 1 geluidssignaal

Opladen Knippert elke 10 seconden 1 
keer rood

Geen

Volledig opgeladen Geen Geen

Batterij bijna leeg Knippert 2 keer rood wanneer 
batterij 2/3 is opgeladen

Geen

Batterij bijna 
helemaal leeg

Knippert elke 10 seconden 3 
keer rood

Elke 10 seconden 3 
hoge geluidssignalen

Afstemmen Knippert rood en blauw 1 laag geluidssignaal

Gekoppeld Knippert blauw 1 laag geluidssignaal

Inschakelen Licht 2 seconden blauw op Oplopende 
geluidssignalen

Uitschakelen Licht gedurende 4 seconden 
rood op

Afl opende 
geluidssignalen
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Indicatielampjes en geluidssignalen

 Lampje Geluidssignaal

Inkomende 
oproep

Knippert elke 2 seconden 3 keer 
blauw

Elke 2 seconden 
3 korte, lage 
geluidssignalen

Oproep 
beantwoorden

Knippert 1 keer blauw 1 laag 
geluidssignaal

Gesprek aan de 
gang

Knippert elke 2 seconden 1 keer 
blauw

Geen

Volume hoger of 
lager

Knippert 1 keer blauw voor elke 
volumeaanpassing

1 geluidssignaal 
op het ingestelde 
volume
2 lage geluidssignalen 
om aan te geven dat 
het maximale volume 
is bereikt

Oproep 
beëindigen

Knippert 1 keer blauw 1 laag 
geluidssignaal

Gemiste oproep Knippert elke 10 seconden 3 keer 
paars, gedurende 5 minuten

Geen

Buiten bereik Geen 1 hoog 
geluidssignaal

Weer binnen 
bereik

Knippert om huidige status van de 
headset aan te geven

1 laag 
geluidssignaal

Multipoint 
inschakelen

Knippert 2 keer blauw Geen

Multipoint 
uitschakelen

Knippert 1 keer blauw Geen

OPMERKING Het In-bedrijfl ampje is standaard ingeschakeld. 
Raadpleeg “Headsetbediening” op pagina 8 voor informatie over het 
uitschakelen van het In-bedrijfl ampje.
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Problemen oplossen

De headset 
werkt niet 
met mijn telefoon.

Controleer of de headset volledig is opgeladen.
Zorg dat u de headset hebt afgestemd op de 
Bluetooth-telefoon die u wilt gebruiken.
Zie “Uw headset afstemmen” op pagina 4.

Mijn telefoon heeft 
de headset niet 
gevonden.

Schakel zowel uw telefoon als uw headset uit en weer 
in. Herhaal het afstemmingsproces op pagina 4.

I could not enter 
my PIN code.

Schakel zowel uw telefoon als uw headset uit en 
weer in. Herhaal het afstemmingsproces op pagina 
4. Uw pincode is 0000.

I cannot hear 
caller/dial tone.

De headset is niet ingeschakeld. Druk de 
gespreksknop 2 seconden lang in totdat u een 
geluidssignaal hoort of het lampje van de headset 
blauw oplicht.
Uw headset bevindt zich buiten het bereik. Breng de 
headset dichter bij de Bluetooth-telefoon.
De batterij van de headset is leeg. Laad de batterij op. 
Zie “Uw headset opladen” op pagina 1.
Het luistervolume is te laag. Door herhaaldelijk 
op de volumeknop te drukken, wordt het volume 
aangepast. Zie “Headsetbediening” op pagina 8 voor 
instructies voor het aanpassen van het volume.
Zorg ervoor dat het oordopje goed past. Zie 
“Afstellen voor een goede pasvorm” op pagina 6.
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Problemen oplossen

Geluidskwaliteit 
is slecht.

Controleer of de headset goed in het oor zit, met de 
spreekbuis naar uw mondhoek gericht. 
Zie “Afstellen voor een goede pasvorm” op pagina 6.

Callers cannot 
hear me.

Uw headset bevindt zich buiten het bereik. Breng de 
headset dichter bij de Bluetooth-telefoon. Zie “Bereik” 
op pagina 9.

De oordopjes passen 
niet in mijn oor.

Probeer een ander formaat oordopje. Zie “Afstellen 
voor een goede pasvorm” op pagina 6.

De headset blijft niet 
in mijn oor zitten.

Controleer of de headset goed in het oor zit, met de 
spreekbuis naar uw mondhoek gericht. Zie “Afstellen 
voor een goede pasvorm” op pagina 6.

Het oordopje 
moet worden 
schoongemaakt.

Verwijder het oordopje van de headset, was het in 
warm water met wat zeep en droog het grondig 
af. Bevestig het oordopje op de headset als het 
helemaal droog is.
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Meerdere Bluetooth-telefoons 
gebruiken 

De Plantronics Discovery 925 ondersteunt multipoint-technologie. Hierdoor 
kunt u één headset met twee verschillende Bluetooth-telefoons gebruiken.

De multipoint-functie in- en uitschakelen

Als u meerdere telefoons wilt gebruiken, moet u de multipoint-functie 
inschakelen. Als deze functie is uitgeschakeld, kan de headset maar met 
één Bluetooth-telefoon verbinding maken.

1 Zorg dat de headset is uitgeschakeld en houd de volume- en 
gespreksknop gelijktijdig ingedrukt tot de headset wordt 
ingeschakeld en het indicatielampje twee keer blauw knippert.

2 Raadpleeg “Uw headset afstemmen” op pagina 5 als u de 
headset wilt afstemmen op een tweede telefoon.

OPMERKING Herhaal stap 1 om de multipoint-functie uit te schakelen. 
Het indicatielampje knippert 1 keer blauw om aan te geven dat multipoint 
is uitgeschakeld.

Een nummer kiezen

De headset kiest een nummer op de telefoon die als laatste is gebruikt. 
De tweede telefoon gebruiken: kies een nummer met behulp van de 
bedieningsfuncties op de tweede telefoon. De tweede telefoon maakt 
verbinding met de headset.

Een oproep beantwoorden terwijl u in gesprek bent op de andere telefoon

Het eerste gesprek moet worden beëindigd als u het tweede gesprek wilt 
kunnen aannemen. Het is niet mogelijk om een oproep in de wacht te 
zetten terwijl u een andere oproep aanneemt met de headset.

1 Druk eenmaal op de gespreksknop om het huidige gesprek 
te beëindigen.

2 Druk nogmaals op de gespreksknop om de nieuwe oproep op 
de andere telefoon te beantwoorden. 

OPMERKING Als u ervoor kiest om de tweede oproep niet te 
beantwoorden en u hebt voicemail op de tweede telefoon, dan wordt de 
oproep doorgeschakeld naar uw voicemail.
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Productspecifi caties

Gesprekstijd* Batterij biedt maximaal 5 uur

Stand-bytijd* Batterij biedt maximaal 175 uur met de multipoint-
functie uitgeschakeld

Batterij biedt maximaal 100 uur met de multipoint-
functie ingeschakeld

Oplaadtijd Headset opladen met 220 V-lader = 3 uur 

Headset opladen met USB-oplader = 3 uur 

Headset opladen met etui = 3 uur 

Etui opladen met 220 V-lader = 3 uur 

Etui opladen met USB-oplader = 9 uur

Bereik Maximaal 10 meter

Gewicht headset 8 gram

Batterijtype Headset: Lithium-ion-polymeer

Oplaadetui: nikkel-metaalhydride

Opslag-/
gebruikstemperatuur

10 °C – 40 °C

Versie Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)

Bluetooth-profi elen Headsetprofi el (HSP) voor bellen met de telefoon

Handsfreeprofi el (HFP) voor bellen met de telefoon 
en het bedienen van de telefoon

* Prestaties kunnen per apparaat verschillen.



Raadpleeg voor veiligheidsinformatie het afzonderlijke boekje “Voor uw veiligheid”.

Voor informatie over de garantie raadpleegt u de folder “2 Year Warranty” of gaat u naar 
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
Noisy-le-Grand
France

Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
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

Daha fazla bilgi için:
www.plantronics.com
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©2008 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Plantronics, het ontwerp van het 
logo, Plantronics Discovery en Sound Innovation zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Plantronics, Inc. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-
logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door 
Plantronics, Inc. vindt onder licentie plaats. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom 
van hun respectievelijke eigenaren.
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Plantronics Inc.

345 Encinal

Santa Cruz, CA 95060  

United States

Tel: 800-544-4660

www.plantronics.com       


