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Velkommen

Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan
du installerer og bruger dit Headset i Explorer 500-serien
Læs sikkerhedsinstruktionerne for at få vigtige oplysninger om produktsikkerhed, inden du
installerer eller bruger produktet.
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Hvad er der i æsken?

Headset

USB-opladerrem

BEMÆRK Headsetdesign og indhold kan være forskelligt fra produkt til produkt.
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Tilbehør

2

1

3

4

5

6

1 2-i-1 opladningskabel PN; Sort 88852-01, Hvid 88852-02
2 USB-biloplader PN; Sort 89110-01, Hvid 89110-02
3 USB-opladerrem PN; 204180-01
4 Vægoplader PN; 89304-01
5 Tilpasningssæt PN; 201777-03
6 Øreproppakke PN; 201955-01 Lille, 201955-02 Medium, 201955-03 Stor
Sælges separat.

5

Oversigt over headset

Tænd/sluk-knap
Opkaldsknap
Opladerport
Headsetindikator (indikatorlys)
Lydstyrkeknap: Øger eller mindsker lydstyrken
Mute

Vær på den sikre side

Læs sikkerhedsvejledningen for oplysninger om vigtige sikkerhedsinstruktioner, opladning, batteri
og myndighedskrav, før du anvender dit nye headset.
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Parring

Parring

Første gang du tænder for headsettet, starter parringsprocessen.
1

2

Tænd for headsettet, mens du har det på. Du hører "parring" og headsettets indikator blinker blå
og rød.

Aktivere Bluetooth® på telefonen og indstille den til at søge efter nye enheder.
• iPhoneIndstillinger > Bluetooth > Til*
• Android™Indstillinger > Bluetooth: Til > Søg efter enheder*

BEMÆRK *Menuer kan variere fra enhed til enhed.
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Vælg "PLT_500."
Indtast om nødvendigt fire nuller (0000) for adgangskoden, eller accepter forbindelsen.
Når parring er oprettet, hører du "parring lykkedes", og headsetindikatoren holder op med at
blinke.

Brug to telefoner

Med Multipoint-teknologi kan du parre en anden telefon og besvare opkald fra begge telefoner.
1

Tænd for headsettet.

2

Tryk på og hold Opkaldsknappen nede, indtil indikatorlyset
"parring".

3

Mens indikatorlyset blinker rødt og blåt, skal du aktivere Bluetooth på telefonen og indstille den til
at søge efter nye enheder.
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Vælg PLT_500
Indtast om nødvendigt adgangskoden 0000, og accepter forbindelsen.

blinker rødt og blåt, eller du hører

Når parring er oprettet, stopper indikatorlyset med at blinke, og du hører "parring lykkedes".
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Juster pasformen

Øreproppen, der har en universel pasform, har en tynd krog, der bøjer, så den passer perfekt til
begge ører. Du kan dreje øreproppen på headsettet, eller tilføje ørekrogen (ekstraudstyr) for at
justere pasformen.
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Oplad headset

Du kan oplade headsettet ved at slutte den medfølgende USB-opladerrem til en hvilken som helst
strømforsynet USB-port

Når opladningen er afsluttet, kan du tage headsettet med på farten ved at sætte remmen fast til
en nøglering, taskerem, bæltestrop eller et andet egnet sted
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Basisfunktioner

Besvar eller afslut et
opkald

Tryk på Opkaldsknappen .

Afslut et opkald•

Afvis et indgående opkald

Tryk på opkaldsknappen i 2 sekunder.

Volumen

Du øger volumen ved at trykke på volumenknappen . Du mindsker volumen ved at trykke på
volumenknappen og holde den ned.*
*Lydstyrken på Android-telefoner skal indstilles til medium/høj, da lyden ellers vil være for lav.

Aktiver eller deaktiver
mute på headsettet

Tryk på knapperne Volumen op og Volumen ned under en samtale, indtil du hører "mute
aktiveret" eller "mute deaktiveret". Mens mikrofonen er på lydløs, lyder der en påmindelsestone
hvert 15. minut.

Ring op igen
Stemmestyring (Siri,
Google Now, Cortana)
Stemmeaktiveret
assistent

Tryk på Opkaldsknappen .

Hvis du vil ringe til det nummer, du sidst har ringet til, skal du trykke to gange på opkaldsknappen.

•

Tryk på og hold Stemmeknappen
stemmestyring er aktiv.

nede i 2 sekunder. En række toner vil indikere, at

Du kan aktivere Siri eller Google Voice ved at trykke på Opkaldsknappen i 3 sekunder. (Der kan
være forskelle fra enhed til enhed).
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DeepSleep-tilstand

Hvis du lader dit headset være tændt, men uden for rækkevidde af din parrede telefon i mere end
90 minutter, vil headsettet spare på batteriets strøm ved at skifte til tilstanden DeepSleep.
Når headsettet igen er inden for rækkevidde af telefonen, skal du trykke på Opkaldsknappen for
at afslutte DeepSleep-tilstand.
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Forklaring af lys

Headsettet har et indikatorlys

, der blinker ved ændring i status eller efter tryk på en knap.

Her er nogle eksempler på, hvad du kan se:
• Konstant rødt, indtil opladningen er færdig og derefter slukket
• Blinker rødt og blåt under parring
• Tredobbelt rødt blinken, når der er mindre end 10 minutters taletid tilbage
• Tredobbelt blå blink ved indgående opkald
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Hør den hviske

Headsettet fortæller dig om statusændringer. For eksempel:
"Tændt"
"Parring lykkedes"
“Tale tid (x) timer”
"Mute aktiveret"
"Indkommende opkald"
"Besvarer opkald"
"Telefon afbrudt"
"Genoplad headset"
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Vælg sprog

Når dit headset er parret og tilsluttet til telefonen, kan du ændre sprog til headsettet.
1

Tænd for headsettet, mens du har det på.

2

Tryk og hold knapperne Volumen op og ned nede samtidigt, indtil du hører "welcome"
(velkommen). Instruktionerne til valg af sprog gentages på alle understøttede sprog.

3

Følg talemeddelelserne for at vælge sprog til headsettet.
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Installer appen

Få mest muligt ud af dit headset ved at installere vores gratis mobilapp, Plantronics Hub til iOS/
Android. Udforsk alle dit headsets funktioner, se instruktionerne, og kontakt Plantronics' support
nemt fra din smartphone.
plantronics.com/apps
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Support

EN
Tlf.: 0800 410014

FI
Tlf.: 0800 117095

NO
Tlf.: 80011336

AR
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

FR
Tlf.: 0800 945770

PL
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

CS
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

GA
Tlf.: 1800 551 896

PT
Tlf.: 0800 84 45 17

DA
Tlf.: 80 88 46 10

HE
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

RO
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

DE
Tyskland 0800 9323 400
Østrig 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

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

EL
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

IT
Tlf.: 800 950934

SV
Tlf.: 0200 21 46 81

ES
Tlf.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

*Support på engelsk

BRUG FOR MERE HJÆLP?
plantronics.com/support
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