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Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor
de installatie en het gebruik van uw Plantronics M70™-M90™-series.

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

Welkom
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Hoofdtelefoon

USB-oplaadkabel

Optioneel oorhaakje

OPMERKING *Inhoud kan per product verschillen.

Inhoud van de doos*
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Schakel de headset in terwijl u deze al draagt. De eerste keer dat u dit doet, wordt u gevraagd
om een van de drie beschikbare talen te selecteren. Als u klaar bent, hoort u "pairing" (koppelen).
Ga nu naar het instellingenmenu op uw telefoon om verbinding te maken met uw headset.

Taal selecteren
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1 Activeer Bluetooth® op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.
• iPhone* Instellingen > Bluetooth > Aan

• Android™-smartphones* Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth: inschakelen >
Apparaten zoeken

2 Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de

verbinding. Het indicatielampje  stopt met knipperen nadat de telefoon en het apparaat
succesvol zijn gekoppeld.

Verbinden met uw telefoon
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Aan/uit-knop

Indicatielampje van de headset

Gespreksknop

Oplaadpoort

Volumeknop: hiermee zet u het volume hoger of lager

Mute: druk gedurende 1-2 seconden tegelijkertijd op de knoppen Volume hoger en
Volume lager

Volgend nummer

Vorig nummer

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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Tik op de gespreksknop .

Houd de gespreksknop  gedurende 2 seconden ingedrukt.

Tik op de knop Volume hoger (+) of lager (–).

Als u de microfoon wilt muten, drukt u gedurende 1-2 seconden tegelijkertijd op de knoppen
Volume hoger (+) en Volume lager (–). U hoort "mute on" (mutefunctie aan). Deze gesproken
melding wordt eenmaal herhaald. Hierna wordt er elke 15 minuten een waarschuwingstoon
afgegeven zolang de mutefunctie is ingeschakeld. Druk opnieuw op dezelfde manier op beide
knoppen om de mutefunctie voor de microfoon uit te schakelen.

Houd de gespreksknop  gedurende 2 seconden ingedrukt, wacht op de kiestoon en zeg de
naam van een opgeslagen contact dat moet worden gebeld.

Als de Bluetooth®-verbinding tussen uw headset en telefoon wordt verbroken, probeert de
headset automatisch opnieuw verbinding te maken.

Als het de headset niet lukt om opnieuw verbinding te maken, tikt u eenmaal op de
gespreksknop of maakt u handmatig verbinding via het Bluetooth-menu van de telefoon.
Als uw headset zich langer dan 90 minuten buiten het bereik bevindt, wordt de DeepSleep®-
modus ingeschakeld.

U kunt op elk moment kiezen voor een van de andere headsettalen door uw headset in de
koppelingsmodus te zetten.

Druk op de gespreksknop  totdat het indicatielampje rood en blauw knippert en u "pairing,
please select a different language" (bezig met koppelen, selecteer een andere taal) hoort.
Selecteer nogmaals de headset in het apparaatmenu om het koppelingsproces te voltooien.

Bediening

Oproep aannemen of
beëindigen

Oproep weigeren

Volume aanpassen

Mute on/Mute off
(mutefunctie

aan/mutefunctie uit)

Spraakherkenning
activeren

(telefoonfunctie)

Weet hoe u opnieuw
verbinding moet maken

Taal wijzigen
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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 draaien of door het optionele
afneembare oorhaakje te plaatsen.

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

Pasvorm aanpassen
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U kunt de headset koppelen en een paar gesprekken voeren voordat deze moet worden
opgeladen. Volledig opladen van de headset duurt twee uur; het indicatielampje  gaat uit als
de headset is opgeladen.

Opladen
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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, tikt u op de gespreksknop  om de
DeepSleep-modus uit te schakelen. Als uw telefoon tevens overgaat, tikt u nogmaals op de

gespreksknop  om de oproep aan te nemen.

Energie besparen
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Het Bluetooth-bereik tussen de telefoon en de headset is maximaal 10 meter. Buiten dit bereik
neemt de geluidskwaliteit af en wordt de verbinding verbroken. Als de verbinding wordt
verbroken, zal uw headset proberen opnieuw verbinding te maken wanneer u zich weer binnen
bereik bevindt.

Voor de beste audio-ontvangst dient u uw telefoon en headset aan dezelfde zijde van uw
lichaam te houden.

Blijf verbonden
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Wanneer uw twee telefoons eenmaal zijn gekoppeld, kunt u eenvoudig oproepen
beantwoorden als ze binnenkomen op een van de twee telefoons.

Tijdens een gesprek hoort u de beltoon van de binnenkomende oproep op de tweede
gekoppelde telefoon. Om de tweede oproep te beantwoorden, moet u het huidige gesprek

beëindigen (tik op de gespreksknop ), waarna de nieuwe oproep automatisch wordt
beantwoord.

Lees 'Taal wijzigen' in het gedeelte Bediening om een tweede of nieuwe telefoon te koppelen.

Uw headset informeert u over statuswijzigingen. Dit zijn bijvoorbeeld:

"Power on" (inschakelen)

"Pairing successful" (koppelen gelukt)

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

"Mute on" (mutefunctie aan)

"Incoming call" (inkomende oproep)

"Answering call" (oproep wordt beantwoord)

"Lost connection" (verbinding verbroken)

"Recharge headset" (headset opladen)

Als uw telefoon over de Bluetooth A2DP-functie (Advanced Audio Distribution Profile) voor
stereomuziek beschikt, kunt u uw muziek, podcasts, navigatie en andere gestreamde audio
beluisteren via deze headset.

Tracking
Als u een nummer wilt overslaan, houdt u de knop Volume hoger (+) of Volume lager (–)
ingedrukt tot het volgende of vorige nummer wordt afgespeeld. Houd beide volumeknoppen
gelijktijdig ingedrukt om af te spelen of te pauzeren.

Meer kenmerken

Twee telefoons gebruiken

De stem van uw headset
ontdekken

Luisteren naar muziek en
meer
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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: +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: 8-800-200-79-92
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*

*Ondersteuning in het Engels

Veiligheidsinformatie: raadpleeg het afzonderlijke boekje "Voor uw veiligheid"
Informatie 2 jaar beperkte garantie: plantronics.com/warranty

Ondersteuning

HULP NODIG?
plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Nederland
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