Explorer 80-serien
Brugervejledning

Indhold

Hvad er der i æsken?

3

Oversigt over headset 4
Vær på den sikre side 4
Parring 5
Parring 5
Parringstilstand

5

Grundlæggende funktioner 6
Besvar eller afslut et opkald
Juster volumen 6
Mute 6
Ring op igen 6
Stemmestyring 6
Skift sprog 6
Parringstilstand 6

6

Opladning og tilpasning 7
Opladning 7
Juster pasformen 7
Headset-funktioner 8
Musik og mere 8
Forklaring af lys 8
Stemmeddelelser 8
DeepSleep-tilstand 8
Installer appen 8
Specifikationer
Support

9

10

2

Hvad er der i æsken?

Headset

USB-opladerkabel

Ørekrog (ekstraudstyr)
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Oversigt over headset

Headsetindikator (indikatorlys)
Tænd/sluk-knap
Opkaldsknap
Opladerport
Volumen ned
Volumen op
Tilbage
Næste nummer
Afspil/pause
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

1

Tænd for headsettet, mens du har det på.

2

Første gang, du gør det, bliver du bedt om at vælge dit sprog ud fra tre muligheder.*
BEMÆRK *Sprogvalg er ikke tilgængeligt i Europa, Rusland og Afrika.
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Når du har gjort det, hører du "parring;" Gå til menuen "Indstillinger" på din telefon for at tilslutte
dit headset.
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Aktivere Bluetooth® på telefonen og indstille den til at søge efter nye enheder.
• iPhoneIndstillinger > Bluetooth > Til*
• AndroidIndstillinger > Bluetooth: Til > Scan efter enheder*
BEMÆRK * Menuer kan variere fra enhed til enhed.
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Vælg “PLT E80 Series”.
Indtast om nødvendigt fire nuller (0000) for adgangskoden, eller accepter forbindelsen.
Når parring er oprettet, hører du "pairing successful" (parring lykkedes), og indikatoren
op med at blinke.

Parringstilstand

holder

Tænd for headsettet, mens du har det på. Tryk på Opkaldsknappen , og hold den nede, indtil du
hører "pairing" (parring). Du kan parre op til 2 enheder til dit headset.
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Grundlæggende funktioner

Besvar eller afslut et
opkald
Mute
Ring op igen
Stemmestyring
Skift sprog
Parringstilstand

Tryk på Opkaldsknappen .

Juster volumen

Tryk på knappen Volumen op

eller Volumen ned .

Tryk på knapperne Volumen op og Volumen ned i 2 sekunder under en samtale, indtil du
hører “mute on” (mute aktiveret) eller “mute off” (mute deaktiveret).
Tryk to gange på Opkaldsknappen

for at ringe til det nummer, du senest har ringet til.

Siri, Google Nu™, Cortana. Tryk på Opkaldsknappen i 2 sekunder og vent på besked fra
telefonen om at aktivere stemmestyret opkald, søgning og anden stemmestyring til smartphone.
Du kan til enhver tid vælge sprog til headsettet igen ved at sætte headsettet i parringstilstand.*

BEMÆRK *Sprogvalg er ikke tilgængeligt i Europa, Rusland og Afrika.

Tænd for headsettet, mens du har det på. Tryk på Opkaldsknappen , og hold den nede, indtil du
hører "pairing" (parring). Du kan parre op til 2 enheder til dit headset.
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Opladning og tilpasning

Opladning
Juster pasformen

Det tager 2 timer at oplade headsettet fuldt. Indikatoren

slukker, når opladningen er fuldført.

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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Headset-funktioner

Musik og mere

Lyt til din musik, podcasts, navigation og anden streaming af lyd på dit headset.
Afspil eller sæt lyd på pause
Tryk på begge Volumenknapper på samme tid.
Spring til næste nummer
Tryk på Volumenknappen Op

i 2 sekunder.

Afspil forrige nummer
Tryk på Volumenknappen Ned i mere end 2 sekund for at genstarte det aktuelle nummer. Tryk to
gange på knappen (begge gange i mere end 2 sekund) for at gå til det forrige nummer.

Forklaring af lys

Headsettet har en indikator

, 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 konstant blåt
• Blinker rødt og blåt under parring
• Dobbelt rødt blink, når batteriniveauet er lavt
• Dobbelt blåt blink ved indgående opkald

Stemmeddelelser

Headsettet fortæller dig om statusændringer. For eksempel:
"Power on" (Tændt)
"Pairing successful" (Parring lykkedes)
"Phone 1 connected" (Telefon 1 tilkoblet)
"Talk time (x) hours" (Taletid (x) timer)
"Mute on" (Mute aktiveret)
"Answering call" (Besvarer opkald)
"Recharge headset" (Genoplad headset)

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 en vilkårlig knap for at
afslutte DeepSleep-tilstand. Hvis telefonen også ringer, skal du trykke på opkaldsknappen igen
for at besvare opkaldet.

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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Specifikationer

Taletid

Op til 11 timer

Standbytid

Op til 16 dage

Driftsafstand
(rækkevidde)

Op til 10 meter fra telefon eller tablet, Klasse II

Vægt på headset

8,2 gram

Opladningstilslutnin
g

Mikro-USB-opladning

Batteritype

Genopladeligt litium-ion-polymer, kan ikke udskiftes

Opladningstid
(maks.)

2 timer giver fuld

DeepSleep-tilstand

Giver op til 180 dage

Lysnetspecifikatione 5 V jævnstrøm – 150 mA
r
Bluetooth-version

Bluetooth v3.0

Bluetooth-profiler

Håndfri profil v1.6 (HFP), Headsetprofil v1.2 (HSP), Simple Secure Pairing (SSP)

Fugtbeskyttelse

Nej

Driftstemperatur

0-40°C

Opbevaringstemper
atur

0-40°C

Opladningstemperat
ur

0-40°C
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Support

EN
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

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

HU
+44 (0)1793 842443*

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

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Support på engelsk
Du kan finde garantioplysninger her: plantronics.com/warranty.

BRUG FOR MERE HJÆLP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

Plantronics BV

345 Encinal Street
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Santa Cruz, CA 95060

Scorpius 140

USA

2132 LR Hoofddorp, Holland
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