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Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om,
hvordan du installerer og bruger din Plantronics M70™-M90™-serien.

Læs sikkerhedsinstruktionerne for at få vigtige oplysninger om produktsikkerhed, inden du
installerer eller bruger produktet.

Velkommen
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Hovedtelefoner

USB-opladerkabel

Ørekrog (ekstraudstyr)

BEMÆRK *Indholdet afhænger af det enkelte produkt.

Hvad er der i æsken*
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Tænd for headsettet, mens du har det på. Første gang, du gør det, bliver du bedt om at vælge dit
sprog ud fra tre muligheder. Når du har gjort det, hører du "parring;" Gå til menuen "Indstillinger"
på din telefon for at tilslutte dit headset.

Vælg sprog
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1 Aktivere Bluetooth® på telefonen og indstille det til at søge efter nye enheder.
• iPhone* Indstillinger > Bluetooth > Til

• Android™-smartphones* Indstillinger > Trådløst & netværk > Bluetooth: Til > Scan efter enheder

2 Indtast om nødvendigt fire nuller (0000) for adgangskoden eller accepter forbindelsen. Når

parringen er udført, stopper indikatoren  med at blinke.

Parring
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Tænd/sluk-knap

Headsetindikator

Opkaldsknap

Opladerport

Volumenknappen: Øger eller mindsker volumen

Mute: Tryk på og hold samtidigt knapperne Volumen op og Volumen ned nede i 1-2
sekunder

Næste spor

Forrige spor

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

Oversigt over headset

Vær på den sikre side
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Tryk på opkaldsknappen .

Tryk på opkaldsknappen  i 2 sekunder.

Tryk på knappen volumen op (+) eller volumen ned (–)

Tryk på og hold samtidigt knapperne Volumen op (+) og Volumen ned (–) nede i 1-2 sekunder for
at aktivere mute på mikrofonen. Du hører “mute aktiveret”. Denne stemmemeddelelse gentages
én gang. Derefter gentages en advarselstone hvert 15. minut, når mute er aktiveret. Tryk på og
hold knapperne nede igen for at deaktivere mute på mikrofonen.

Tryk på opkaldsknappen  i 2 sekunder, vent på besked fra telefonen, og bed derefter telefonen
om at ringe til en lagret kontakt.

Hvis dit headset mister Bluetooth®-forbindelsen med din telefon, vil det automatisk prøve at
oprette forbindelsen igen.

Hvis du ikke kan tilslutte dit headset igen, skal du trykke på opkaldsknappen én gang eller
genoprette forbindelsen manuelt via telefonens Bluetooth-enhedsmenu
Hvis headsettet stadig er uden for rækkevidde i mere 90 minutter, aktiveres tilstanden
DeepSleep®.

Du kan til enhver tid vælge sprog til headsettet igen ved at sætte headsettet i parringstilstand.

Tryk på opkaldsknappen , indtil indikatoren blinker rødt og blåt og du hører "pairing, please
select a different language" (parring, vælg et andet sprog). Du skal endnu engang vælge
headsettet fra menuen Enheder for at fuldføre parringsprocessen.

Tag styringen

Besvar eller afslut et
opkald

Afvis et opkald

Juster volumen

Mute aktiveret/mute
deaktiveret

Aktiver stemmeopkald
(telefonfunktion)

Sådan genoprettes
forbindelse

Skift sprog
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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.

For at være sikker på, at din stemme opfanges bedst muligt, skal du altid kontrollere, at
headsettet vender mod mundvigen.

Juster pasformen
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Dit nye headset har nok strøm til at parre og foretage et par opkald. Det tager to timer at
oplade headsettet fuldt. Indikatorlyset  slukker, når opladningen er fuldført.

Opladning
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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 med telefonen, skal du trykke på opkaldsknappen

 for at afslutte tilstanden DeepSleep. Hvis telefonen også ringer, skal du trykke på

opkaldsknappen  igen for at besvare opkaldet.

Spar strøm
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Bluetooth har et "arbejdsområde" på op til10 meter mellem telefonen og headsettet, før lyden
forringes, og forbindelsen går tabt. Hvis forbindelsen går tabt, forsøger dit headset at
genoprette forbindelsen, når du kommer inden for rækkevidde igen.

Du får den bedste lydmodtagelse ved at have din telefon og dit headset på samme side af
kroppen.

Hold forbindelsen
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Når du har parret dine 2 telefoner, er det nemmere at besvare opkald fra begge telefoner.

Hvis der allerede er et aktivt opkald i gang, vil du få besked via en ringetone, hvis der kommer
et nyt opkald på den anden parrede telefon. For at besvare det andet opkald, skal du først

afslutte det nuværende opkald (tryk på  opkaldsknappen) så det nye opkald besvares
automatisk.

Se "Skift sprog" i afsnittet Tag styringen for at parre en anden eller en ny telefon.

Headsettet fortæller dig om statusændringer. For eksempel:

"Tændt"

"Parring lykkedes"

“Tale tid (x) timer”

"Mute aktiveret"

"Indkommende opkald"

"Besvarer opkald"

"Mistet forbindelse"

"Genoplad headset"

Hvis din telefon også har steroemusikfunktionen Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile), kan du lytte til din musik, dine podcasts, navigation og anden streaming af lyd med
dette headset.

Følg ordre
For at skifte nummer, skal du trykke på knappen Volumen op (+) eller Volumen ned (–) og holde
den nede indtil nummeret skifter til næste eller forrige. For at afspille/sætte på pause, skal du
holde begge sider af volumenknappen nede samtidig.

Yderligere specifikationer

Brug to telefoner

Hør den hviske

Lyt til musik og meget
mere
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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: 8-800-200-79-92
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 in English

Safety information: see the separate “For Your Safety” booklet
Oplysninger om 2 års begrænset garanti: plantronics.com/warranty

Support

BRUG FOR MERE HJÆLP?
plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Holland

© 2014 Plantronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Plantronics
under licens. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Patenter US 5,712,453; D691,120; CN ZL201230385670.1; EM 002087288-0004; TW D155552; Anmeldte patenter

202298-03 (07.14)


	Indhold
	Velkommen
	Hvad er der i æsken*
	Vælg sprog
	Parring
	Oversigt over headset
	Vær på den sikre side

	Tag styringen
	Besvar eller afslut et opkald
	Afvis et opkald
	Juster volumen
	Mute aktiveret/mute deaktiveret
	Aktiver stemmeopkald (telefonfunktion)
	Sådan genoprettes forbindelse
	Skift sprog

	Juster pasformen
	Opladning
	Spar strøm
	Hold forbindelsen
	Yderligere specifikationer
	Brug to telefoner
	Hør den hviske
	Lyt til musik og meget mere

	Support

