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Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. Den här handboken innehåller instruktioner för
hur du ställer in och använder Explorer 10 headset.

Innan du installerar eller börjar använda produkten bör du läsa säkerhetsanvisningarna, som
innehåller viktig produktsäkerhetsinformation.

Välkommen
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Headset USB-laddningskabel

OBSERVERA Innehållet kan variera beroende på produkt.

Det här finns i förpackningen
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Laddningsuttag

Samtalsknapp

Volymknapp: Bläddra genom volyminställningarna

Indikatorlampa för headsetet

Strömknapp

Headsetöversikt
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Var försiktig! Det finns viktig säkerhetsinformation i den separata säkerhetsguiden.

1 Sätt på dig headsetet och sätt på det. Första gången du gör det påbörjas ihopparningen. Nu
hörs ”pairing” (parkoppling) och headsetets indikatorlampa blinkar red and blue.

2 Aktivera Bluetooth® på telefonen och söka efter nya enheter.
• iPhone Inställningar > Bluetooth > På*

• Android™Inställningar > Bluetooth: På > Sök efter enheter*

OBSERVERA *Menyerna kan variera med olika enheter.

3 Välj ”PLT_E10”.
Om det behövs anger du fyra nollor (0000) som lösenord eller godkänner anslutningen.

När enheterna är ihopparade hörs ”pairing successful” (ihopparning slutförd).

Håll samtalsknappen  intryckt tills indikatorlampan blinkar rött och blått och du hör "pairing"
(ihopparning pågår).

Med Multipoint-tekniken kan du para ihop en andra telefon och besvara samtal från båda
telefonerna. Information om hur du parar ihop en andra telefon eller ny telefon finns i "Aktivera
ihopparningsläge".

Bluetooth-headsetet har en räckvidd på upp till 10 meter. Om du förlorar anslutningen försöker
headsetet återansluta. Om headsetet inte återansluts trycker du på samtalsknappen  eller
ansluter manuellt via Bluetooth-enhetsmenyn i telefonen.

Ditt nya headset har tillräckligt med ström för ihopparning och för att du ska kunna ringa några
samtal. Det tar 2 timmar att ladda headsetet så att det blir fulladdat. Indikatorlampan  släcks
när laddningen är klar.

Para ihop och ladda

Para ihop

Aktivera ihopparningsläge

Använda två telefoner

Anslut igen

Ladda
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Du kan ha headsetet i det högra eller vänstra örat. Justera det genom att rotera öronbygeln enligt
bilden.
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Passform
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Tryck på samtalsknappen .

Tryck på volym-/sekretessknappen  för att växla mellan förinställda
nivåer.

Under ett aktivt samtal trycker du på volymknappen  och håller den intryckt i två sekunder. Du
hör då ”mute on” (sekretess på) eller ”mute off” (sekretess av).

Om du vill ringa det senast uppringda numret trycker du två gånger på samtalsknappen .

Håll in samtalsknappen  i 2 sekunder, vänta tills du får en uppmaning från telefonen och säg
sedan till den att ringa upp namnet på den sparade kontakten.

När headsetet är påslaget och du inte är i samtal kan du stänga av röstmeddelanden genom att
trycka på volymknappen  och samtalsknappen  i mer än 4 sekunder.

Grunderna

Besvara eller avsluta ett
samtal

Justera volymen

Ljud av

Återuppringning

Röstuppringning
(telefonfunktion)

Sätta på/stänga av
röstmeddelanden
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Samtalstid Upp till 11 timmar

standby-tid Upp till 12 dagar

Räckvidd Upp till 10 meter, klass II

Headsetets vikt 11 gram

Laddningskontakt Laddning via mikro-USB

Batterityp Laddningsbart, inte utbytbart, litiumjonpolymer

Laddningstid
(maximal)

2 timmar för fullständig laddning

Strömförsörjning 5V DC – 180mA

Bluetooth-version Bluetooth v3.0

Bluetooth-profiler Hands-Free Profile (HFP) 1.6 och Headset Profile (HSP) 1.2, Advanced Audio
Distribution (A2DP)

Användningstemper
atur

0-50 °C (32 °F-122 °F)

Förvaringstemperat
ur

-40-85 °C (-40 °F - 185 °F)

Laddningstemperat
ur

0-40 °C (32 °F-104 °F)

Specifikationer
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EN
Tel: 0800 410014

FI
Tel: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-100-64-14
Tel: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

*Support på engelska

Säkerhetsinformation: läs den separata broschyren ”Säkerhetsinformation”
Information om 2 års begränsad garanti: plantronics.com/warranty

Support

VILL DU HA MER HJÄLP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

USA

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Nederländerna

© 2016 Plantronics, Inc. Plantronics, Plantronics Explorer och Simply Smarter Communications är varumärken som tillhör Plantronics, Inc. och är
registrerade i USA och andra länder, och Explorer är ett varumärke som tillhör Plantronics, Inc. Bluetooth-varumärkena ägs av Bluetooth SIG Inc. och all
användning av varumärkena av Plantronics, Inc. sker under licens. iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.
Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Sökta patent finns

203760-06 (11.16)
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