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Pictog
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Regelmodule in
het snoer

Lampjes Functie

Gespreksknop Knippert drie keer
groen

Inkomende oproep

Groen lampje
knippert langzaam

Gesprek in wachtstand

Brandt groen In gesprek

Knop volume hoger Voor het verhogen van het luistervolume

Knop volume lager Voor het verlagen van het luistervolume

Muteknop Brandt rood De mutefunctie van de headset is
ingeschakeld

OPMERKING Bedieningen in het snoer kunnen variëren voor headsets die zijn aangesloten op
DA70/DA80-audioprocessors.

Overzicht
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Schakel de headset in door deze op de computer aan te sluiten.

Uw headset kan op twee manieren worden aangesloten:

• Met USB-aansluiting

• Met DA70/DA80-audioprocessor met Quick Disconnect (QD)

DA80

DA70

Download Poly Lens-app om alles uit uw apparaat te halen. Voor sommige softphones is
de installatie van Poly-software vereist om call control (beantwoorden/beëindigen en
muten) op het apparaat in te schakelen. Download: poly.com/software.

• Functies inschakelen
• Instellingen wijzigen
• Call control voor softphones configureren
• Apparaatfirmware bijwerken
• Meldingen en waarschuwingen beheren
• Herinneringen voor gezondheid en welzijn plannen

OPMERKING Apparaatinstellingen en updates zijn ook beschikbaar in de Plantronics Hub-app

Installatie

Software laden
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Maak de beugel langer of korter zodat deze goed past. Zorg dat de kussentjes comfortabel
op het midden van uw oren rusten.

Deze headset kan zowel links als rechts worden gedragen.

Richt de spreekbuis tegenover uw mond.

LET OP Zorg ervoor dat u de spreekbuis maximaal 180° naar boven en beneden draait om te
voorkomen dat deze breekt.

Buig de spreekbuis voorzichtig naar binnen of naar buiten, zodat deze zich ongeveer twee
vingerbreedtes van de mondhoek bevindt.

Pasvorm

De hoofdbeugel
verstellen

De verlengde
microfoon positioneren

De verlengde
microfoon afstellen
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Headset call control is een softwarefunctie die afhankelijk is van een compatibele
softphone. Als u de Poly Lens Desktop App (poly.com/software) niet hebt geïnstalleerd of
niet over een compatibele softphone beschikt, druk dan eerst op de oproepknop op de
headset. Vervolgens kunt u met de softphone-applicatie de oproep beantwoorden,
beëindigen of plaatsen.

Oproep beantwoorden of beëindigen
Tik op de oproepknop  of gebruik uw softphone.

Een oproep plaatsen
Bellen met uw softphoneapplicatie.

In wacht
Houd de oproepknop 2 seconden ingedrukt om een oproep in de wacht te zetten.

Luistervolume
Druk op de knop volume hoger (+) of volume lager (–).

Pas het microfoonvolume van de headset aan (softphone)
Plaats een testoproep met de softphone en pas het softphonevolume en het
geluidsvolume op de pc dienovereenkomstig aan.

Tik tijdens een actief gesprek op de Muteknop  om het geluid van uw headset in of uit te
schakelen.

Basisprincipes

Oproepen plaatsen/
beantwoorden/

beëindigen

Volume

Mute
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Ondersteuning

HULP NODIG?
poly.com/support

Fabrikant:

Plantronics, Inc. Plantronics B.V. Plantronics Ltd.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom
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