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SAMTALSKNAPP
•	 Besvara	ett	samtal	eller	avsluta	det	

(1 tryckning)

•	 Återuppringning	(2 tryckningar)

•	 Aktivera	telefonens	röstuppringnings-
funktion	 (2 sekunders tryckning tills en 
ton hörs)

•	 Återupprätta	bruten	Bluetooth-anslutning	
 (1 tryckning om headsetet inte återansluts 
automatiskt)

•	 Aktivera	ihopparningsläge	efter	den	
första	installationen	 (tryck tills lampan 
blinkar rött/blått)

•	 Släck	indikatorlampan	för	missat	samtal	
(1 tryckning)

STRÖMBRYTARE
•	 På	(skjut till svart) 

•	 Av	(skjut till rött)

MIKRO-USB-LADDNINGSUTTAG
•	 Med	växelströmsladdare:�	

1 timme innan telefonen används för 
första gången 
2 timmar (för fullständig laddning)

•	 Använd	inte	headsetet	vid	laddning

VOLYMKNAPPAR
•	 Volym:�	upp/ned (en tryckning på + eller – 

per nivåändring)

LAMPA
•	 Laddar	(fast rött sken)

•	 Svagt	batteri	(3 röda blinkningar vid 
påslagning)

•	 Under	samtal	(blå blinkning varannan 
sekund) 

•	 Missat	samtal	(lila blinkningar. Upprepas 
i 5 minuter, eller tills det avbryts.)

•	 Ihopparningsläge	(upprepade röda/blå 
blinkningar) 

Var	försiktig!	Läs	broschyren	med	
säkerhetsinformation	som	innehåller	
viktig	information	om	säkerhet,	laddning,	
batteri	och	föreskrifter	innan	du	börjar	
använda	det	nya	headsetet.

TA EN ORDENTLIG TITT
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ANSLUTA TILL TELEFONEN

Vid ihopparningen får 
headsetet kontakt med 
telefonen.

Innan du använder headsetet 
för första gången måste du 
para ihop det med en telefon 
med Bluetooth-funktioner.

Du behöver bara para 
ihop telefonen med 
headsetet en gång, såvida 
inte anslutningen bryts 
eller du vill para ihop med 
en ny telefon.

1. KLAR
Aktivera Bluetooth-funktionen 
i telefonen och använd sedan 
inställningarna i telefonen till att 
lägga till/söka efter/upptäcka nya 
Bluetooth-enheter.

Olika	telefoner	har	olika	menyer	
med	inställningar:�

iPhone:� Settings (inställningar) > 
General (allmänt) > Bluetooth > 
On (på) (en sökning efter enheter 
påbörjas)

BlackBerry®-smartphone:�	Settings/
options (inställningar/alternativ) 
> Bluetooth:On (på) > Search for 
devices (sök efter enheter)

2. INSTÄLLNING
Första	gången,	direkt	från	
förpackningen:�

När headsetet är avstängt aktiverar 
du Bluetooth-ihopparningsläge 
genom att skjuta strömbrytaren till 
läget På. Lampan blinkar rött/blått, 
vilket anger ihopparningsläge.

Para	ihop	en	ny	telefon/återansluta	
till	den	ursprungliga	telefonen:�

När headsetet är avslaget skjuter du 
strömbrytaren till påslaget läge. Tryck 
på och håll samtalsknappen nedtryckt 
tills lampan blinkar rött/blått.

3. ANSLUT
Välj ”PLT_MLXX” i listan med 
Bluetooth-enheter som visas i 
telefonen.

Om du uppmanas att ange ett 
lösenord anger du fyra nollor 
(0000). Det kan hända att **** 
visas på skärmen. I vissa telefoner 
uppmanas du även att bekräfta 
headsetanslutning efter ihopparning.

Headsetlampan slutar blinka rött/
blått när telefonen och headsetet har 
parats ihop/anslutits.

Du kan nu ringa ett samtal 
via telefonens knappsats eller 
röstuppringningsfunktion.
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PASSAR BÅDA ÖRONEN

Vänster öra Höger öra

21
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Tips:

Förstå ljudsignalerna du hör:
Det här headsetet avger olika ljudsignaler så att du vet vad 
som händer. 

En hög ljudsignal innebär vanligtvis att du måste agera (Bluetooth-
anslutningen har kanske brutits eller så måste du ladda batteriet) 
medan en låg ljudsignal bara beror på att du har tryckt på en knapp 
(t.ex. ändrat volymen eller påbörjat eller avslutat ett samtal). 

Håll dig i närheten av telefonen: 
Bluetooth har en räckvidd på upp till 10 meter mellan telefonen och 
headsetet. Bortom den räckvidden blir ljudkvaliteten sämre och du 
riskerar att anslutningen bryts.

Ta reda på hur du ansluter på nytt: 
Headsetet försöker återupprätta en anslutning som brutits. Om det 
inte lyckas trycker du på samtalsknappen en gång eller återupprättar 
anslutningen via Bluetooth-enhetsmenyn i telefonen.
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SPECIFIKATIONER

Samtalstid Upp till 7 timmar

Passningstid Upp till 8 dagar

Räckvidd Upp till 10 meter, klass II

Headsetets	vikt 11,5 gram

Laddningskontakt Mikro-USB-laddning

Batterityp Laddningsbart, inte utbytbart, litiumjonpolymer

Laddningstid	(maximal) 2 timmar för fullständig laddning

Strömförsörjning 5V DC – 180mA

Bluetooth-version Bluetooth v2.0

Bluetooth-profiler Handsfreeprofil (HFP) 1.5 och headsetprofil (HSP) 1.1

Användningstemperatur 0–40 °C

Förvaringstemperatur	 0–40 °C

Laddningstemperatur 0–40 °C
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VILL DU HA MER HJÄLP?

*Support på engelska

Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
+44 (0)1793 842443*

Czech Republic 
+44 (0)1793 842443*

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:  
+44 (0)1793 842443*

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:
+44 (0)1793 842443*

További információk: 
+44 (0)1793 842443*

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:  
+44 (0)1793 842443*

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
+44 (0)1793 842443*

Дополнительная 
информация: 
+44 (0)1793 842443*

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
+44 (0)1793 842443*
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www.plantronics.com



Säkerhetsrelaterad information:  
läs den separata broschyren Säkerhetsinformation

Information om 2 års begränsad garanti: 
www.plantronics.com/warranty

VILL DU HA MER HJÄLP?

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

www.plantronics.com      
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