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Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor de
installatie en het gebruik van uw Headset uit Explorer 500-serie

Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik van het product de belangrijke
veiligheidsinformatie.

Welkom
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Headset USB-oplaadkabel

OPMERKING Headsetontwerp en inhoud kunnen per product verschillen.

Inhoud van de doos
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1 2

53 4

6

1 2-in-1-oplaadkabel  Art. nr.: Zwart 88852-01, Wit 88852-02

2 USB-oplader voor in de auto  Art. nr.: Zwart 89110-01, Wit 89110-02

3 USB-oplaadkabel Art. nr.: 204180-01

4 Oplader Art. nr.: 89304-01

5 Reserveset Art. nr.: 201777-03

6 Set oordopjes Art. nr.: 201955-01 klein, 201955-02 normaal, 201955-03 groot

Niet inbegrepen.

Accessoires
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Aan/uit-knop

Gespreksknop

Oplaadpoort

Headsetlampje (indicatielampje)

Volumeknop: hiermee zet u het volume hoger of lager

Mute

Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en
regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.

Overzicht van de headset

Wees veilig
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Als u uw headset voor de eerste keer inschakelt, wordt het koppelingsproces gestart.

1 Schakel de headset in terwijl u deze al draagt. U hoort: "pairing" (koppelen) en de indicatielampjes
van de headset knipperen blauw en rood.

2 Activeer Bluetooth® op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.
• iPhoneInstellingen > Bluetooth > Aan*

• Android™Instellingen > Bluetooth: On (Aan) > Scan for devices (Apparaten zoeken)*

OPMERKING *Menu's kunnen per apparaat verschillen.

3 Selecteer "PLT_500".
Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding.

Wanneer de apparaten zijn verbonden, hoort u "pairing successful" (koppelen gelukt) en stopt het
indicatielampje op de headset met knipperen.

Met Multipoint-technologie kunt u een tweede telefoon koppelen en kunt u oproepen van beide
telefoons beantwoorden.

1 Schakel uw headset in.

2 Houd de gespreksknop ingedrukt  totdat het indicatielampje rood en blauw knippert of u
"pairing" (koppelen) hoort.

3 Activeer Bluetooth op uw telefoon terwijl het indicatielampje rood en blauw knippert en stel uw
telefoon in om te zoeken naar nieuwe apparaten.

4 Selecteer PLT_500
Voer indien nodig 0000 in als pincode en accepteer de verbinding.

Nadat het apparaat is gekoppeld, stopt het indicatielampje met knipperen en hoort u "pairing
successful" (koppelen gelukt).

Koppelen

Koppelen met uw telefoon

Twee telefoons gebruiken
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Het oordopje met universele pasvorm heeft een dun haakje dat comfortabel om uw oor past. U
kunt de pasvorm aanpassen door het oordopje op de headset te verwisselen of door het optionele
afneembare oorhaakje te plaatsen.

Pasvorm aanpassen
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U kunt uw headset opladen door gebruik te maken van de meegeleverde USB-oplaadkabel en een
actieve USB-poort

Als de headset is opgeladen, neemt u deze makkelijk mee door de riem vast te maken aan een
sleutelring, schouderriem, riemlus of ander geschikt object

Headset opladen

9



Tik op de  gespreksknop.

• Tik op de gespreksknop.

Houd de gespreksknop  gedurende 2 seconden ingedrukt.

Als u het volume wilt verhogen, tikt u op de volumeknop . Als u het
volume wilt verlagen, houdt u de volumeknop  ingedrukt.*
*Het volume van Android-telefoons moet worden ingesteld op medium/
hoog, anders klinkt het geluid te zacht.

Houd tijdens een gesprek de knoppen Volume hoger  en Volume lager  ingedrukt, totdat u
"mute on" (mutefunctie aan) of "mute off" (mutefunctie uit) hoort. Zolang de mutefunctie van de
microfoon is ingeschakeld, klinkt er elke 15 minuten een waarschuwing.

Als u het laatste nummer dat u hebt gekozen opnieuw wilt kiezen, tikt u tweemaal op de
gespreksknop. 

• Houd de knop voor spraakopdrachten gedurende 2 seconden ingedrukt. Een reeks tonen geeft
aan dat spraakherkenning actief is.

Als u Siri of Google Voice wilt activeren, houdt u de oproepknop  gedurende 3 seconden
ingedrukt. (Apparaten kunnen verschillen.)

De basisfuncties

Oproep beantwoorden of
beëindigen

Een gesprek beëindigen

Inkomende oproep
weigeren

Volume

Mutefunctie van de
headset in- of
uitschakelen

Nummerherhaling

Spraakherkenning (Siri,
Google Now, Cortana)

Spraakgestuurde assistent
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Als uw ingeschakelde headset zich meer dan 90 minuten buiten het bereik van de gekoppelde
telefoon bevindt, wordt de DeepSleep-modus ingeschakeld. Daarmee wordt de batterij gespaard.

Als de headset weer binnen het bereik van de telefoon is, drukt u op de gespreksknop om de
DeepSleep-modus uit te schakelen.

DeepSleep-modus
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Het indicatielampje  op de headset knippert bij een statuswijziging of nadat u op een knop hebt
gedrukt.

Voorbeelden van wat u kunt zien, zijn:
• Brandt ononderbroken rood totdat de headset is opgeladen en gaat vervolgens uit

• Knippert afwisselend rood en blauw tijdens koppelen

• Knippert drie keer rood als de resterende gesprekstijd minder dan tien minuten is

• Knippert drie keer blauw bij een inkomende oproep

Lichtsignalen begrijpen
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Uw headset informeert u over statuswijzigingen. Bijvoorbeeld:

"Power on" (inschakelen)

"Pairing successful" (koppelen gelukt)

"Talk time (x) hours" (gesprekstijd (x) uur)

"Mute on" (mutefunctie ingeschakeld)

"Incoming call" (Inkomende oproep)

"Answering call" (Oproep wordt beantwoord)

"Phone disconnected" (telefoonverbinding verbroken)

"Recharge headset" (laad headset op)

De stem van uw headset ontdekken
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Zodra uw headset is gekoppeld en verbonden met uw telefoon, kunt u de taal van de headset
wijzigen.

1 Schakel de headset in terwijl u deze al draagt.

2 Houd de knoppen voor volume omhoog  en omlaag  ingedrukt totdat u "welcome" (welkom)
hoort. De aanwijzingen voor de taalselectie worden in elke ondersteunde taal herhaald.

3 Volg de gesproken aanwijzingen om de taal van de headset te selecteren.

Taal selecteren
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Haal het meeste uit uw headset door onze gratis mobiele app te installeren, Plantronics Hub voor
iOS/Android. Ontdek alle functies van uw headset, bekijk instructies en neem via uw smartphone
eenvoudig contact op met de Plantronics voor ondersteuning.

plantronics.com/apps

De app installeren
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EN
Tel: 0800 410014

FI
Tel: 0800 117095

NEE
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

OV
Telefoon: +353-1800-551-896

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*

*Ondersteuning in het Engels

Ondersteuning

HULP NODIG?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Verenigde Staten

Southpoint, gebouw C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Nederland

© 2017 Plantronics, Inc. Plantronics, Plantronics Explorer en Simply Smarter Communications zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. geregistreerd in de
VS en andere landen, en Explorer is een handelsmerk van Plantronics, Inc. Bluetooth-handelsmerken zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en alle gebruik
hiervan door Plantronics, Inc. vindt onder licentie plaats. iPhone is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Octrooien in aanvraag
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