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GOED BEKEKEN

GESPREKSKNOP
•	 Gesprek	aannemen	of	beëindigen  

(1x tikken)

•	 Nummer	herhalen	(2x tikken)

•	 Bellen	via	spraakherkenning	
inschakelen	(2 seconden indrukken 
tot signaal klinkt)

•	 Opnieuw	verbinden	na	verlies	van	
verbinding (1x tikken)

•	 Koppelingsmodus	activeren	nadat	
reeds	eerder	een	verbinding	is	
gemaakt (indrukken tot lampje  
rood/blauw knippert)

•	 Multipoint-functie	activeren 
 (indrukken tijdens inschakelen)

•	 Een	gesprek	doorschakelen	van/
naar	de	headset	(1 seconde 
indrukken tijdens een gesprek)

AAN-UITSCHAKELAAR
•	 Aan (schakelaar wordt zwart)	
•	 Uit (schakelaar wordt rood)

MICRO USB-POORT VOOR OPLADEN
•	 Met	AC-oplader:	

30 minuten (2 uur gesprekstijd)	
90 minuten (volledig opladen)

•	 Beste	prestaties	als	de	headset	volledig		
is	opgeladen

VOLUME-/MUTEKNOP
•	 Min-Laag-Med-Hoog-Max  

(1x tikken voor volgend niveau)

•	 Mute:	aan/uit (1 seconde indrukken)

LED
•	 Opladen (brandt rood)

•	 Volledig	opgeladen (brandt blauw)

•	 Bijna	lege	batterij (knippert 2x rood,  
2 geluidssignalen)

•	 Lege	batterij (knippert 3x rood,  
3 geluidssignalen)

•	 Multipoint (aan=knippert 2x blauw,  
en uit=knippert 1x blauw)

Wees	veilig!	Zie	het	veiligheidsboekje	voor	
belangrijke	informatie	over	veiligheid,	opladen,	
batterijen	en	wet-	en	regelgevingen	voordat	u	
deze	nieuwe	headset	gebruikt.
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VERBINDEN MET UW TELEFOON

Door “koppelen” wordt de 
headset verbonden met de 
telefoon. Met “Multipoint” kan 
een headset worden gebruikt 
met twee telefoons. (Activeer 
deze functie voordat u uw 
tweede telefoon koppelt.)

1. GEREED MAKEN

Activeer de Bluetooth-functie op 
uw telefoon en gebruik daarna 
de telefoonfuncties om nieuwe 
Bluetooth-apparaten te zoeken/
detecteren/toe te voegen.

iPhone: Instellingen > Algemeen > 
Bluetooth > Aan (start het zoeken 
naar toestellen)

BlackBerry®-smartphone: 
Instellingen/opties > Bluetooth: 
Aan > Zoeken naar toestellen.

VIDEOTUTORIAL 
(alleen in het Engels):
www.plantronics.com/pairing

2. INSTELLEN
De	eerste	keer:
Activeer de Bluetooth-koppelingsmodus 
door de aan-uitschakelaar naar de 
positie “Aan” te schuiven als de headset 
is uitgeschakeld. Het lampje knippert 
rood/blauw om koppelingsmodus  
aan te geven.

Multipoint	activeren:
Schakel de headset in terwijl u op de 
spreekknop drukt. Houd de spreekknop 
ingedrukt tot het lampje twee keer 
blauw knippert. (Herhaal deze actie om 
de functie te deactiveren.)

Nieuwe	telefoon	koppelen/	
oorspronkelijke	telefoon	opnieuw	
verbinden:
Schakel de headset in terwijl u op 
de gespreksknop drukt. Houd de 
gespreksknop ingedrukt tot het lampje 
twee keer blauw knippert.

3. VERBINDEN
Selecteer “1xxPlantronics” in de  
lijst met Bluetooth-apparaten 
op uw telefoon.

Als de telefoon een pincode vraagt, 
voert u vier nullen in (0000). Mogelijk 
ziet u **** op het scherm.

Sommige telefoons vragen ook om de 
headsetverbinding te bevestigen na de 
koppelingsprocedure.

De LED op de headset stopt met rood/
blauw knipperen nadat de telefoon en 
de headset zijn gekoppeld/verbonden.
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WAT PAST HET BESTE BIJ U?

Het lusje van het geloordopje past in de ronding van uw oor 
voor een stabiele pasvorm. 

Zet de headset op. Het oordopje is passend gemaakt voor de 
meeste mensen, maar mogelijk moet het oordopje worden 
gedraaid zodat het beter in uw linker- of rechteroor past.

Het geloordopje en de luidspreker passen in elkaar dankzij de 
corresponderende groeven. Hierdoor kan het oordopje niet 
bewegen tijdens gebruik.

Het lusje van het geloordopje moet van de headset af wijzen. 
(Draai het oordopje niet te ver.)

Voor	het	linkeroor

Voor	het	rechteroor



Als het geloordopje te los of te vast zit in uw oor, 
kunt u een ander oordopje proberen. Als u het 
middelgrote geloordopje wilt vervangen door een 
klein of groot oordopje, trekt u aan het lusje om 
het geloordopje te verwijderen. (Trek niet aan de 
basis van de luidspreker en het dikke gedeelte.)

Doe de onderkant van het oordopje met uw 
duim over de luidspreker heen en trek met het 
lusje het oordopje over de luidspreker. (Duw de 
luidspreker niet door het geloordopje.)

Als u niet vertrouwd bent met dit type 
geloordopje, kunt u het oorhaakje aan  
de headset bevestigen voor extra stabiliteit.
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PAS EN PROBEER VOOR DE BESTE PASVORM

VIDEOTUTORIAL (alleen in het Engels):
www.plantronics.com/M100fit
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MEER OVER MULTIPOINT

De Plantronics M100 ondersteunt 
Multipoint-technologie. Hierdoor kunt u één 
headset met twee verschillende Bluetooth-
telefoons gebruiken. 

Raadpleeg "Verbinden met uw telefoon"  
als u de headset wilt afstemmen op  
een tweede telefoon. 

Een nummer kiezen 
Als Multipoint is ingeschakeld, plaatst de 
headset een gesprek of kiest deze het 
laatstgekozen nummer vanaf de  
telefoon waarmee het laatst een  
gesprek is gevoerd.

De tweede gekoppelde telefoon 
gebruiken: kies een nummer met behulp 
van de bedieningsfuncties op die 
telefoon. De tweede telefoon maakt 
verbinding met de headset. 

OPMERKING: De headset kan een  
gesprek niet in de wacht zetten  
terwijl u een oproep aanneemt van 
de tweede telefoon.

Een oproep beantwoorden terwijl u in 
gesprek bent op de andere gekoppelde 
telefoon

Als u een tweede oproep op de andere 
telefoon wilt beantwoorden, dient u het 
huidige gesprek te beëindigen of het 
gesprek door te schakelen naar de eerste 
telefoon. Raadpleeg “Goed bekeken” als u 
een gesprek wilt doorschakelen. 

Als u ervoor kiest het tweede gesprek  
niet aan te nemen, wordt het gesprek 
doorgeschakeld naar uw voicemail. 

Een	oproep	aannemen	vanaf	de		
tweede	telefoon,	terwijl	u	al	een		
gesprek	voert:	

1.  Voordat u het tweede gesprek 
beantwoordt, dient u het eerste  
gesprek te beëindigen door op de 
gespreksknop te drukken.

2.  Als u de tweede oproep wilt 
beantwoorden, drukt u nogmaals 
op de gespreksknop.

TIP Als u problemen met Multipoint  
wilt vermijden, kunt u het beste de 
gespreksknop op de headset gebruiken 
in plaats van de bedieningsfuncties  
op uw telefoon.
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LUISTER NAAR DE STEM

WAT HOORT U? WAT BETEKENT DIT? WANNEER HOORT U DIT?

Power	on Headset	ingeschakeld Als de aan-uitschakelaar naar de stand “Aan” wordt geschoven

Power	off Headset	uitgeschakeld Als de aan-uitschakelaar naar de stand “Uit” wordt geschoven

Talk	time:	(5	hrs,	4	hrs,		
3	hrs,	2	hrs,	1	hr)

Gesprekstijd	5	uur,	4	uur,		
3	uur,	2	uur,	1	uur)

Als de aan-uitschakelaar naar de stand "Aan"  
wordt geschoven

Battery	low Batterijniveau	laag Als er nog ongeveer 30 minuten gesprekstijd over zijn voordat 
de batterij opnieuw moet worden opgeladen

Recharge	headset Laad	headset	op Als er nog ongeveer 15 minuten gesprekstijd over zijn voordat 
de batterij opnieuw moet worden opgeladen

Phone	1	connected Headset	gekoppeld	met	
telefoon	1

Nadat u de aan-uitschakelaar naar de stand “Aan” hebt 
geschoven of een verbroken Bluetooth-verbinding opnieuw tot 
stand hebt gebracht

Phone	2	connected Headset	gekoppeld	met	
telefoon	2

Nadat u een tweede telefoon hebt gekoppeld met behulp van 
de Multipoint-functie

Pairing Koppelingsmodus	geac-
tiveerd

Als de headset en de telefoon met elkaar worden  
gekoppeld/verbonden

Pairing	successful Koppeling	gelukt Nadat de headset en de telefoon met elkaar zijn  
gekoppeld/verbonden

Pairing	incomplete,		
restart	headset

Koppeling	mislukt,		
schakel	headset	opnieuw	in

Als het koppelen van de headset en de telefoon mislukt  

Volume	maximum Volume	maximaal	 Als het maximale volumeniveau is bereikt nadat u op de 
volumeknop hebt gedrukt

Mute	on Mutefuntie	ingeschakeld Nadat u tijdens een gesprek de volumeknop 1 seconde  
hebt ingedrukt.

Mute	off Mutefunctie	uitgeschakeld Nadat u de volumeknop 1 seconde hebt ingedrukt  
terwijl de mutefunctie was ingeschakeld

Lost	connection Bluetooth	verbinding	
verbroken

Als de Bluetooth-verbinding tussen de telefoon en de headset 
wordt verbroken

Multipoint	on Multipoint-functie	
ingeschakeld

Nadat de functie is geactiveerd door op de gespreksknop  
te drukken terwijl u de aan-uitschakelaar naar de stand  
“Aan” schuift

Multipoint	off Multipoint-functie	
uitgeschakeld

Nadat de functie is gedeactiveerd door op de gespreksknop te 
drukken terwijl u de aan-uitschakelaar naar de stand  
“Uit” schuift

De headset 'fluistert' 
verschillende 
statusmeldingen als 
deze wordt in- of 
uitgeschakeld, als u 
weinig gesprekstijd 
hebt, of als de 
Bluetooth- verbinding 
met uw telefoon wordt 
verbroken/hersteld.
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TIPS

Maak slechts één keer een koppeling/
verbinding

Koppelen is een procedure die slechts 
één keer hoeft worden uitgevoerd, tenzij 
de verbinding met de telefoon wordt 
verbroken of als u een nieuwe telefoon 
wilt koppelen.

Kijk of het lampje rood knippert.
Deze headset geeft een zichtbare melding 
wanneer de batterij bijna leeg is en moet 
worden opgeladen. 

Een gesprek voortzetten zonder de headset
Als u een gesprek wilt voortzetten 
zonder de headset te gebruiken, drukt 
u 1 seconde op de gespreksknop en 
wordt het gesprek teruggeleid naar uw 
telefoon. U hoort een geluidssignaal als 
de procedure is gelukt.

Blijf in de buurt van uw telefoon: 
Het Bluetooth-bereik tussen de telefoon 
en de headset is maximaal 10 meter. 
Hierna verslechtert het geluid en wordt 
de verbinding verbroken.

Weet hoe u opnieuw verbinding moet 
maken: 

Uw headset probeert opnieuw verbinding 
te maken nadat de verbinding is 
verbroken. Als dit niet lukt, kunt u 
eenmaal op de gespreksknop drukken 
of handmatig verbinding maken via het 
Bluetooth-menu van de telefoon.

Reset de telefoon als u geen verbinding 
kunt maken

Als uw headset eerst werkte, maar nu 
geen verbinding wil maken, dient u er 
rekening mee te houden dat nieuwere 
telefoons op kleine computers lijken 
en deze raken in de loop van de tijd 
beschadigd. Daarom kan het nodig zijn 
om deze eens in de zoveel tijd te resetten. 

Schakel de telefoon uit en verwijder 
de batterij enkele seconden. Plaats de 
batterij vervolgens terug en schakel 
de telefoon weer in. Als het probleem 
hiermee niet wordt opgelost, kunt u 
de koppelingsgegevens van uw M100-
headset wissen en deze opnieuw aan uw 
telefoon koppelen.

Klink zo duidelijk mogelijk:
Controleer altijd of de microfoon op uw 
mondhoek is gericht, want bellers kunnen 
u zo het beste horen.
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SPECIFICATIES

Gesprekstijd Maximaal 6 uur

Stand-bytijd Maximaal 10 dagen

Gebruiksafstand	(bereik) Maximaal 10 meter, Klasse II

Gewicht	headset 9 gram 

Afmetingen	van	headset 55 x 18,5 x 8,1 mm 

Oplaadaansluiting Micro-USB

Batterijtype Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

Oplaadtijd	(maximaal) 90 minuten voor volledig opladen 

Voeding 5 V DC - 180 mA

Bluetooth-versie 2.1 met EDR)

Bluetooth-profielen Handsfreeprofiel (HFP) 1.5 en Headsetprofiel (HSP) 1.1

Bedrijfstemperatuur 0 - 40°C

Opslagtemperatuur	 0 - 40°C

Oplaadtemperatuur 0 - 40°C
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HULP NODIG?

Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
www.plantronics.com

Czech Republic 
www.plantronics.com

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

Plantronics GmbH 
Hürth, Deutschland 
Kundenservice: 
Deutschland  0800 9323 400 
Österreich  0800 242 500 
Schweiz  0800 932 340

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  
www.plantronics.com

Plantronics Iberia, S.L. 
Madrid, España 
Tel: 902 41 51 91

Finland 
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
Tel: 0800 945770

Plantronics BV 
Regus House 
Harcourt Centre 
Harcourt Road 
Dublin 2, Ireland 
Service ROI: 1800 551 896

  למידע נוסף, בקר באתר:
www.plantronics.com

További információk: 
www.plantronics.com

Plantronics Acoustics  
Italia Srl, Milano, Italia 
Numero Verde: 800 950934

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Nederland 
NL 0800 7526876 
BE 0800 39202 
LUX 800 24870

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej informacji:  
www.plantronics.com

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
www.plantronics.com

Дополнительная 
информация: 
www.plantronics.com

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
www.plantronics.com
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Veiligheidsinformatie:  
Raadpleeg het afzonderlijke boekje “Voor 
uw veiligheid”

Veelgestelde vragen: 
www.plantronics.com/M100faq

Informatie over 2 jaar beperkte garantie: 
www.plantronics.com/warranty

© 2010 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bluetooth is een gedeponeerd 
handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik door Plantronics vindt onder 
licentie plaats. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve 
eigenaren. Octrooien VS 5,712,453; octrooien in aanvraag 
AM84466-12 (09/10)
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