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Ikoner Inline-kontroll Lampor Funktion

Samtalsknapp Tre gröna
blinkningar

Inkommande samtal

Blinkar långsamt i
grönt

Samtalet parkerat

Fast grönt sken Samtal pågår

Knapp för
volymhöjning

Till att öka lyssningsvolymen

Knapp för
volymsänkning

Till att minska lyssningsvolymen

Mikrofonavstängnin
gsknapp

Fast rött sken Headsetet är i sekretessläge

OBSERVERA Sladdmonterade kontroller kan variera för headset som är anslutna till DA70-/
DA80-ljudprocessorer.

Översikt
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Slå på headsetet genom att ansluta det till datorn.

Headsetet kan anslutas på två sätt:

• Via USB-kontakt

• Via DA70/DA80-ljudprocessor med QD (Quick Disconnect)

DA80

DA70

Hämta Appen Poly Lens för att få ut mesta möjliga av enheten. För vissa telefonprogram
måste du installera Poly-programvara för att få tillgång till styrningsfunktioner för
enhetssamtal (svara/avsluta samtal och stänga av mikrofonen). Hämta: poly.com/
software.

• Aktivera funktioner
• Ändra inställningar
• Konfigurera samtalskontroll för telefonprogram
• Uppdatera enhetens firmware
• Hantera aviseringar och varningar
• Schemalägg påminnelser om hälsa och välbefinnande

OBSERVERA Enhetsinställningar och uppdateringar är även tillgängliga i appen Plantronics
Hub.

Installation

Läsa in programvara
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Gör bågen längre eller kortare tills den sitter bekvämt. Kuddarna ska sitta bekvämt mitt på
öronen.

Det här headsetet kan användas på höger eller vänster sida.

Vrid på bommen så att den är i nivå med din mun.

VARNING För att bommen inte ska gå sönder får den endast vridas upp och över 180°.

Böj försiktigt bommen in eller ut tills den befinner sig cirka två fingerbredder från
mungipan.

Passform

Justera huvudbågen

Placera bommen

Justera bommen
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Samtalskontroll via headsetet är en programvarufunktion och ett kompatibelt
telefonprogram krävs. Om du inte har installerat Poly Lens Desktop App (poly.com/
software) eller om du inte har något kompatibelt telefonprogram trycker du först på
headsetets samtalsknapp. Därefter besvarar/avslutar eller ringer du upp med hjälp av
telefonprogrammet.

Besvara eller avsluta ett samtal
Tryck på samtalsknappen  eller använd telefonprogrammet.

Ringa ett samtal
Ring med telefonprogrammet.

Parkera
Tryck på och håll ned samtalsknappen i 2 sekunder om du vill parkera ett samtal.

Lyssningsvolym
Tryck på knappen volym upp (+) eller volym ned (–).

Justera mikrofonvolymen för headsetet (telefonprogram)
Ring ett a testsamtal med telefonprogrammet och använd det för att justera volymen för
telefonprogrammet och volymen för datorljud.

Under ett aktivt samtal trycker du på knappen Stäng av mikrofon  för att stänga av eller
slå på ljudet för headsetet.

Grunderna

Ringa/besvara/avsluta
samtal

Volym

Avstängd mikrofon
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Support

VILL DU HA MER HJÄLP?
poly.com/support

Tillverkare:

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

© 2022 Poly. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare. Tillverkad av Plantronics, Inc. 

216045-26 01.22
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