Savi Office WO100
®

Trådløst headsetsystem

med valgfri HL10™-håndsætløfter
Brugervejledning

Velkommen
Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner til installation og anvendelse af
dit Savi Office WO100 (WO1-baseenhed og WH100/WH110-headset) trådløse headsetsystem. Læs de separate
sikkerhedsinstruktioner for at få vigtige oplysninger om produktsikkerhed, inden du installerer eller bruger produktet.

Se den animerede installationsvejledning på cd’en.
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1 Pakkens indhold og funktioner
1.1 Savi WO1-baseenhed

Cd indeholder:
• Plantronics-software
• Animeret installationsvejledning
• Komplet brugervejledning

Strømforsyning til
baseenhed

Interfacekabel
til telefon
Baseenhed

USB-kabel

Savi WO1-baseenhedens funktioner
Taleknap for PC

Taleknap for fastnettelefon
Indikator

Indikator

Tale-volumen på
fastnettelefon

Konfigurationsknap Lytte-volumen på Knappen
Indikatorlampe for
Abonnement og opladning
fastnettelefon
indikatorlampe

USB-port
Strømstik

Interfacekabel
til telefon
Jack-stik til
håndsæt
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1.2 Savi WH100/WH110-headset

Hovedbøjle
Headset med præmonteret
ørekrog og øreflig

Ørepuder i skumplast

Opladningsholder

Ekstra øreflig

Savi WH100//WH110-baseenhedens funktioner
Ørekrog
Indikator
Øreflig
Knap til opkaldsstyring (styrer også volumen,
mikrofonafbryder og skiftefunktioner)

Mikrofon
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1.3 HL10-håndsætløfter (ekstraudstyr)

Løftearm til håndsæt
Stik til ekstern mikrofon
(fjern dæksel)
Netledning

Højdekontakt

Stik til ekstraudstyr

HL10-håndsætløfter

Yderligere dele til HL10-håndsætløfter (hvis det er nødvendigt)

Ekstern mikrofon
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2 Konfiguration af baseenheden

2.1 Montering af opladningsgaflen på
baseenheden

2.3 Tilslutning af strømforsyningen til baseenheden

1 Slut headset-opladningsgaflen til baseenheden. Skub

1 Slut baseenhedens strømforsyning til strømstikket på

godt ned på opladningsgaflen, indtil den klikker på plads.

baseenheden.

2 Slut strømforsyningen til et netstik.

2.2 Tilslutning af baseenheden til
fastnettelefonen
1 Slut interfacekablet til telefon til interfacestikket til
telefon på baseenheden.

2 Fjern håndsættets spiralledning fra fastnettelefonen.

2.4 Placering af baseenheden

3 Slut interfacekablet til telefonen til det nu åbne

Den anbefalede minimumafstand mellem din fastnettelefon og
baseenheden er 15 cm.

håndsætstik på fastnettelefonen.

4 Slut håndsættets spiralledning til interfacekablets
samledåse.

5 Læg håndsættet tilbage i telefonens opladningsgaffel.

Den anbefalede minimumafstand mellem baseenheden og
computeren er 30 cm. Ved forkert placering kan der opstå
problemer med støj og interferens.

30 cm

15 cm

Bemærk Hvis din telefon har indbygget headsetstik, må du kun
bruge headsetstikket, hvis du ikke har til hensigt at bruge HL10håndsætløfteren. I denne konfiguration skal du både trykke på
headsetknappen på din telefon og på knappen til opkaldsstyring
på headsettet for at besvare og afslutte opkald.
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3 Konfiguration af headset

3.1 Tilpasning af headset

6 Ørefligen er designet til at give headsettet maksimal

Headsettet leveres med en præmonteret ørekrog og øreflig. En
hovedbøjle kan tilkøbes som ekstraudstyr.

stabilitet. Ørefligen kan roteres i forhold til headsettet
for at optimere pasformen og komforten i øret. Ørefligen
kan evt. fjernes, ved at den trækkes af headsettet.

1 Du monterer hovedbøjlen ved at rotere den
præmonterede ørekrog, så ørekrog og headset er i
den viste position i forhold til hinanden. Tag forsigtigt
ørekrogen af headsettet.
BEMÆRK Headsettet eller ørekrogen kan blive beskadiget, hvis
de ikke holdes i den korrekte position, når ørekrogen tages af.

2 Hold hovedbøjlen, så den er i korrekt position til at
modtage headsettet som vist, og klik hovedbøjlen på
headsettet.

3 Juster hovedbøjlen, så den passer bedst muligt.
4 For begge bæremetoder gælder det, at du skal dreje
mikrofonen, indtil den peger mod din mund.

3.2 Docking og opladning af headset
1 Skub forsigtigt headsettet ind i opladningsgaflen.

5 Headsettet kan justeres til brug på venstre og højre øre
med både ørekrog og hovedbøjle.

Opladningsindikatoren på baseenheden blinker grønt for at
indikere, at headsettets batteri oplades.

2 Oplad batteriet i mindst 20 minutter inden første
Øreflig

ibrugtagning.
En fuld opladning tager 3 timer. Indikatorlampen skifter til
konstant grøn.

Headset

Ørekrog
Hovedbøjle

Opladningstid
20 min . ....................
Opladningsminimum
inden brug første gang

3 timer .....................
Fuld opladning.

Indikatorlampe
for opladning
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4 Konfiguration og afprøvning af opkald

4.1 Kontrol af konfiguration

7 Hvis klartonen stadig ikke er tydelig, skal du justere
konfigurationsknappen, indtil klartonen lyder bedst.

1 Hvis din fastnettelefon har volumen-kontrol, skal denne
indstilles til en mellemposition.

2 På baseenheden skal du sikre dig, at
konfigurationsknappen er sat på “A” og at tale- og lyttevolumen på fastnettelefonen er sat til 3.

Bemærk Der er muligvis flere indstillinger, der fungerer på din
telefon, men der er kun én optimal position.

8 Tryk på knappen til opkaldsstyring for at gennemføre
konfigurationen.

9 Sæt håndsættet tilbage i holderen på fastnettelefonen.

4.2 Prøveopkald med fastnettelefon
1 Hvis din fastnettelefon har volumen-kontrol, skal denne
indstilles til en mellemposition.

2 Tryk på knappen til opkaldsstyring, mens du har
headsettet på.

3 Fjern håndsættet fra holderen på fastnettelefonen.
Tele-volumen på
fastnettelefon

Konfigurationsknap

Lytte-volumen på
fastnettelefon

BEMÆRK Disse fabriksindstillinger vil lyde bedst på de fleste
telefoner.

3 Tryk på knappen til opkaldsstyring, mens du har
headsettet på.

4 Fjern håndsættet fra holderen på fastnettelefonen.
5 Lyt efter en klartone. Hvis klartonen er tydelig, skal du
trykke på knappen til opkaldsstyring på headsettet og
fortsætte med trin 4.2 Prøveopkald med fastnettelefon.

6 Hvis klartonen er for høj eller for lav, kan du justere
volumen på headsettet ved at trykke opad på knappen
til opkaldsstyring for at øge volumen eller nedad for at
reducere volumen.

4 Tast nummeret vha. din fastnettelefon.
5 Hvis lytte-volumen er for høj eller lav, skal du justere
volumen på headsettet ved at skubbe knappen til
opkaldsstyring opad for at øge volumen eller nedad for
at reducere volumen.

6 Hvis lytte-volumen stadig er for høj eller lav, skal du
justere fastnettelefonens lytte-volumen på baseenheden.
En indstilling, der er for høj, kan skabe et ubehageligt
ekko hos dig.

7 Hvis tale-volumen er for høj eller for lav for lytteren,
skal du justere tale-volumen på fastnettelefonen på
baseenheden til den bedste indstilling for din lytter. En
indstilling, der er for høj, kan skabe et ubehageligt ekko
hos dig og en forvrænget lyd hos lytteren.

8 Tryk på knappen til opkaldsstyring på headsettet for at
afslutte testopkaldet.

9 Sæt håndsættet tilbage i holderen på fastnettelefonen.

Af hensyn til din egen sikkerhed bør du ikke benytte håndsættet
ved høje lydstyrker i længere tid ad gangen. Det kan forårsage
høretab. Lyt altid ved en moderat volumen. Der findes yderligere
oplysninger om headset og hørelse på: plantronics.com/
healthandsafety.

BEMÆRK Tryk ikke på knappen til opkaldsstyring, når du justerer
volumen, da opkaldet kan afsluttes utilsigtet.

Brugervejledning til Plantronics Savi

9

5 Konfiguration af håndsætløfter (ekstraudstyr)

5.1 Montering af håndsætløfter

7 Placer forsigtigt løfteren på fastnettelefonen i den
forudindstillede position.

8 Tryk enhederne omhyggeligt sammen.

Netledning til
håndsætløfteren

1 Skub forsigtigt netledningen til håndsætløfteren ind i
stikket til håndsættet.

2 Når du har headsettet på, skal du skubbe håndsættets
løfterarm frem, indtil håndsætløfterens baseenhed får
kontakt med siden af telefonen.

3 Skub løfteren opad, indtil den næsten rører håndsættets

5.2 Hvis du ikke kan høre en klartone
1 Hvis du ikke kan høre en klartone, skal du løfte
højdekontakten til den næsthøjeste position.

øreknop.

2 Gentag efter behov trin 2-5 i afsnit 5.1, indtil du hører en
4 Tryk på knappen til opkaldsstyring på dit headset for at
aktivere løfteren.

5 Hvis du kan høre en klartone, er løfteren indstillet korrekt

klartone.

3 Når du hører en klartone, skal du fastgøre løfteren som
beskrevet i trin 6-8.

og kræver ingen justering.

6 Fjern beskyttelsesbåndene fra de 3 stykker
monteringstape på undersiden af løfteren.
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5.3 Yderligere dele (hvis det er nødvendigt)
Forlængerarm

3

1

Stabilisatorer

2

1

Ekstern mikrofon

2

2

Brug kun den eksterne mikrofon, hvis telefonens højttaler ikke
befinder sig direkte under håndsættet.

1 Fjern dækslet fra stikket til den eksterne mikrofon bag
på håndsætløfteren.

2 Slut stikket til den eksterne mikrofon.
Brug forlængerarmen, hvis håndsætløfteren har brug for mere
stabilitet ved løft og sænkning, når håndsættet skal tilbage i
holderen.

3 Placer den eksterne mikrofon over telefonens højttaler.
Fjern klæbestrimlen, og sæt den eksterne mikrofon fast.

1 Før forlængerarmen ind mod håndsætløfteren.
2 Stabilisatorer kan både anvendes mod venstre og højre
side. Placer stabilisatorerne på håndsættets ydersider, så de
forsigtigt holder telefonen på plads.
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6 Konfiguration af PC

6.1 Montering af USB-kabel

6.3 Prøveopkald med PC
1 Tryk på taleknappen for PC på baseenheden, mens du
har headsettet på.

2 Indtast nummeret vha. dit softphone-program.
3 Juster lytte- og tale-volumen via PC’en som følger:
I Windows® XP Gå til fanen “Stemme” under “Lyde og lydenheder” i
kontrolpanelet på PC’en.
• Volumen for “Afspilning af stemme” er modtagevolumen
• Volumen for “Indspilning af stemme” er sendevolumen

1 Slut USB-kablet til USB-porten på bagsiden af
baseenheden.

2 Slut USB-kablets anden ende til USB-porten på PC’en.

6.2 Installation af Plantronics-software
1 I den animerede konfigurationsguide, der findes på
cd’en, skal du vælge trin 6.2 Installation af Plantronicssoftwaren.

2 Klik på grafikken på cd’en med påskriften "Plantronics

I Windows Vista® Gå til fanen “Afspilning” for lytte-volumen eller fanen
“Indspilning” for tale-volumen under “Lyd” i kontrolpanelet
på PC’en.
• Volumen for “Højttalerniveau” er modtage-volumen
• Volumen for “Mikrofonniveau” er sende-volumen

4 Du kan også finjustere lytte-volumen på headsettet ved
at skubbe knappen til opkaldsstyring opad for at øge
volumen og nedad for at reducere volumen.

Software".

3 Følg de instruktioner, de vises på skærmen.

5 For at afslutte prøveopkaldet trykkes knappen til
opkaldsstyring på headsettet.
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7 Brug af dit Savi Office trådløse headsetsystem

Vigtigt Det anbefales kraftigt at installere Plantronics-softwaren.
Selvom Savi Office-systemet fungerer uden softwaren, begrænser
det systemets fulde funktionalitet.
Knap til opkaldsstyring

Opstart af headsettet
Hvis batteriet i headsettet er opladet, tændes headsettet
automatisk. Headsettet har ikke en tænd/sluk-knap.

Indikator

Foretagelse, besvarelse og afslutning af opkald med fastnettelefon

Sådan foretager
du et opkald

Telefoner med håndsætløfter eller elektronisk
afbryderkontrol.

Telefoner uden håndsætløfter eller elektronisk
afbryderkontrol

1. Tryk kortvarigt på knappen til opkaldsstyring på
headsettet*, eller tryk kortvarigt på taleknappen
på baseenheden til fastnettelefonen

1. T
 ryk kortvarigt på knappen til opkaldsstyring på
headsettet*, eller tryk kortvarigt på taleknappen på
baseenheden til fastnettelefonen

2. Tast nummeret

2. Fjern håndsættet fra holderen**
3. Tast nummeret

Sådan besvares et 1. Tryk kortvarigt på knappen til opkaldsstyring på
opkald
headsettet, eller tryk kortvarigt på taleknappen
på baseenheden til fastnettelefonen

1. T
 ryk kortvarigt på knappen til opkaldsstyring på
headsettet, eller tryk kortvarigt på taleknappen på
baseenheden til fastnettelefonen
2. Fjern håndsættet fra holderen**

Sådan afsluttes et 1. Tryk kortvarigt på knappen til opkaldsstyring på
opkald
headsettet eller tryk kortvarigt på taleknappen på
baseenheden til fastnettelefonen

1. T
 ryk kortvarigt på knappen til opkaldsstyring på
headsettet, eller tryk kortvarigt på taleknappen på
baseenheden til fastnettelefonen
2. Læg håndsættet tilbage i holderen**

*Når din standardlinje er indstillet til fastnettelefon.
**Før du kan foretage, besvare og afslutte opkald fra fastnettelefoner, der har en headsetknap uden en håndsætløfter, skal du trykke på
headsetknappen på fastnettelefonen i stedet for at løfte håndsættet fra holderen.
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Foretagelse, besvarelse og afslutning af opkald med en PC
Med Plantronics-software*
Sådan foretager du et 1. T
 ast nummeret fra det understøttede
opkald
softphone-program***

Uden Plantronics-software
1. T
 ryk kortvarigt på knappen til opkaldsstyring på
headsettet**, eller tryk kortvarigt på taleknappen for PC
på baseenheden
2. Tast nummeret fra softphone-programmet

Sådan besvares et
opkald

1. T
 ryk kortvarigt på knappen til opkaldsstyring
på headsettet, eller tryk kortvarigt på
taleknappen for PC på baseenheden

1. T
 ryk kortvarigt på knappen til opkaldsstyring på
headsettet**, eller tryk kortvarigt på taleknappen for PC
på baseenheden
2. B
 esvarelse af et opkald ved brug af
softphone-programmet

Sådan afsluttes et
opkald

1. T
 ryk kortvarigt på knappen til opkaldsstyring
på headsettet, eller tryk kortvarigt på
taleknappen for PC på baseenheden

1. T
 ryk kortvarigt på knappen til opkaldsstyring på
headsettet**, eller tryk kortvarigt på taleknappen for PC
på baseenheden
2. Afbryd opkaldet ved brug af softphone-applikationen

*Ved brug af understøttet softphone
**Når standardlinjen er indstillet til PC’en
*** Automatisk anmodning om PC-radiolinket er ikke understøttet, når der foretages et udgående opkald i Microsoft Office. Communicator.

Skifte mellem lyd fra fastnettelefon og PC

Miksning af lyd fra fastnettelefonen og PC

Du kan skifte frem og tilbage mellem lyden fra fastnettelefon og
PC’en på følgende måder:

Du kan mikse lyden fra fastnettelefon og PC’en på følgende måder:

Headset

Baseenhed

Baseenhed

Tryk på knappen til volumenkontrol op (i mindst 1½ sekund),
indtil baseenhedens taleindikator
for det aktive opkald lyser grønt.

Tryk kortvarigt (mindre end 1
sekund) på baseenhedens
taleknap for den enhed, du vil
skifte til.

Hold fastnettelefonens og PC’ens taleknapper nede samtidigt (i
mindst 1½ sekund), indtil begge indikatorer lyser grønt.
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Afbrydelse af lyden fra headsettet

Konferencer i op til tre yderligere headset

Du kan afbryde eller genoptage lyden fra headsettet påfølgende
måder:

Mens du har et aktivt opkald, kan du abonnere på op
til tre yderligere headset til din base i forbindelse med
konferenceopkald. Når du føjer headset til baseenheden, vises
der et yderligere headsetikon i skærmbilledet til Plantronics med
et tal fra 1-3, der indikerer antallet af yderligere headset, som
abonnerer på baseenheden.

Headset

Baseenhed

Tryk på knappen til
volumen-kontrol ned
(i mindst 1½ sekund),
indtil baseenhedens
indikatorlampe for tale for
det aktive opkald lyser
rødt.

Tryk kortvarigt (mindre end 1 sekund)
på en rød taleknap på fastnettelefonen
eller på baseenheden for at tænde for
mikrofonen igen. Du kan ikke afbryde
mikrofonen på headsettet ved brug af
taleknapperne på fastnettelefonen eller
PC’en.

Abonnering af et masterheadset
Headsettet og baseenheden er fabriksindstillet til at abonnere
på hinanden. Hvis du skulle få brug for at abonnere et nyt
masterheadset til baseenheden, kan du gøre det på to forskellige
måder. Du kan lade et masterheadset abonnere på baseenheden
sammen med det headset, der er placeret i baseenheden (sikkert
abonnement) eller løftet fra baseenheden (trådløst abonnement). I
begge tilfælde skal systemet være i standby (ikke i opkald).
Headset i baseenheden
Tryk to gange på
knappen Abonnement
på baseenheden.
Abonnementsindikatoren
blinker rødt og grønt.
Når abonnementsindikatoren
begynder at lyse grønt,
abonnerer headsettet og
baseenheden på hinanden.

Headset løftet fra
baseenheden
Tryk to gange på knappen
Abonnement på baseenheden.
Abonnementsindikatoren blinker
rødt og grønt. Tryk på knappen
til volumen-kontrol op på
headsettet i tre sekunder, indtil
indikatorlampen lyser grønt.
Når abonnementsindikatoren på
baseenheden begynder at lyse
grønt, abonnerer headsettet og
baseenheden på hinanden.

Bemærk Hvis abonnementsprocessen får timeout efter to
minutter, eller hvis abonnementsprocessen mislykkes, lyser
abonnementsindikatoren rødt i fire sekunder, hvorefter den går
tilbage til den forrige tilstand. Hvis dette sker, skal du forsøge at
genabonnere på headsettet.

Gæster kan deltage i konferenceopkald på følgende vilkår:

1 Mens et opkald er aktivt:
a) Placer gæstens headset i den primære brugers holder.
				
ELLER
b) Sæt gæstens headset i den trådløse
abonnementtilstand ved at trykke knappen for volumen
op på headsettet og holde den nede i tre sekunder, indtil
indikatoren lyser grønt.

2 Tryk kortvarigt (mindre end 1 sekund) på
abonnementsknappen på baseenheden.
Abonnementsindikatoren blinker gult og grønt.

3 Abonnementsindikatoren lyser derefter gult, og der
afspilles en tone i masterheadsettet, som indikerer, at en
gæst ønsker at deltage i opkaldet.

4 Hvis du trykker på knappen til opkaldsstyring på
masterheadsettet inden for fem sekunder, føjes gæsten
til opkaldet.
Hvis du ikke trykker på knappen til opkaldsstyring inden
for fem sekunder, afvises anmodningen om at tilslutte sig
opkaldet, og der afspilles en fejltone i gæstens headset.

5 Gæster kan forlade konferenceopkaldet ved at trykke på
deres egen knap til opkaldsstyring.
Når hver enkelt gæst forlader opkaldet, afspilles der en enkelt
tone i masterheadsettet.
Du kan få vist, hvor mange headset, der abonnerer på
baseenheden, i det nederste venstre hjørne af skærmbilledet til
Plantronics-softwaren. Det første headset er masterheadsettet,
og tallet ved siden af headsettet er antallet af gæsteheadset,
der abonnerer på baseenheden. Eksemplerne nedenfor viser
1, derefter 2, derefter 3 gæsteheadset med abonnement på
baseenheden udover masterheadsettet.

1
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Angivelse af standardlinjen til fastnettelefon
eller PC

Indikatorlampe for knappen Abonnement

Savi Office-systemet leveres med fastnettelefonen som den
udgående standardlinje. Det betyder, at ethvert opkald, der
foretages fra headsettet med knappen til opkaldsstyring, åbner for
lyden til fastnettelefonen. Du kan skifte udgående standardlinje fra
baseenhedens taleknapper.

Et masterheadset er abonneret til
baseenheden

Lyser grønt

Baseenhed i masterabonnementtilstand

Blinker rødt og grønt

Baseenhedsbaseret konferenceopkald i
ekstra gæsteheadset

Blinker gult og grønt

Aktivt konferenceopkald med
gæsteheadset med abonnement på
baseenheden

Lyser gult

Når systemet er i standby-tilstand, skal du trykke på taleknappen
for PC’en eller fastnettelefonen for at vælge enheden som din
udgående standardlinje. Indikatorlampen for tale blinker grønt i fire
sekunder for at bekræfte den nye indstilling.
Taleknap for PC
Indikator

Taleknap for
fastnettelefon
Indikator

Aktivering/deaktivering af det trådløse
abonnement
Savi Office-systemet leveres med det trådløse abonnement
aktiveret. Du kan aktivere eller aktivere det trådløse abonnement
ved brug af abonnementsknappen på baseenheden. Når
masterheadsettet er løftet fra baseenheden, og systemet er i
standby, skal du trykke på abonnementsknappen og holde den
inde i tre sekunder. Abonnementsknappen blinker grønt i fire
sekunder, hvis det trådløse abonnement er aktiveret, og rødt i fire
sekunder, hvis det er deaktiveret.

Indstilling af rækkevidde

Indikatorlys for taleknapperne på
fastnettelefon eller PC
Intet aktivt lydlink

Slukket

Indkommende opkald

Blinker grønt

Aktivt lydlink

Lyser grønt

Masterheadset sat på lydløs

Lyser rødt

Opkald parkeret

Blinker rødt

Søger efter lydlink*

Lyser gult

*Når der anmodes om forbindelse fra baseenheden, bliver taleknappen
gul, indtil der oprettes forbindelse. Dette kan tage nogle sekunder, især
for wideband-lyd og/eller i omgivelser med moderat til høj tæthed. Hvis du
trykker på taleknappen, når indikatorlyset er gult, afsluttes søgningen efter
et lydlink.

Når masterheadsettet er placeret i baseenheden, og systemet
er i standby, skal du trykket på abonnementsknappen og
holde den inde i tre sekunder. Taleknapperne på både
fastnettelefonen og PC’en blinker grønt for høj rækkevidde. Hvis
du trykker på abonnementknappen igen i tre sekunder, blinker
taleknapperne gult for medium rækkevidde. Hvis du trykker på
abonnementknappen igen i tre sekunder, blinker taleknapperne
rødt for lav rækkevidde.

Taleknapper på fastnettelefon og PC
“Vigtige regler”
Knaptilstand (indikatorlampe)

Hvis knappen
trykkes ned

Slukket

Lyser grønt

Blinker grønt

Lyser grønt

Afslutning af abonnement

Lyser grønt

Slukket

Hvis baseenheden er i abonnementstilstand (sikker eller trådløs),
og baseenheden ikke længere skal søge efter et headset, skal du
trykke på abonnementsknappen igen. Abonnementslyset lyser
rødt i fire sekunder og går derefter tilbage til den tidligere tilstand.

Lyser rødt

Lyser grønt

Blinker rødt

Lyser grønt

Brugervejledning til Plantronics Savi

bemærk Hvis du holder taleknapperne nede på PC’en og
fastnettelefonen i 1½ sekund i en hvilken som helst tilstand, lyser
begge indikatorer grønt, og lyden fra begge mikses.
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Taletid
Savi Office-systemet giver op til 9 timers taletid. Taletiden
reduceres i bredbåndstilstand og/eller hvis headsettet altid bruges
langt fra baseenheden.

Kontrol af batteriniveau for headsettet

at trykke på knappen til opkaldsstyring i tre sekunder i standbytilstand. Hvis du vil afbryde dvaletilstanden, skal du trykke på
knappen til opkaldsstyring på headsettet igen i tre sekunder.

Headsetindikator
Headsetstatus

Headsetindikator

Mens systemet er i standby, skal du trykke kortvarigt på
abonnementsknappen på baseenheden for at kontrollere
headsettes batteriniveau.

Headsettet oplades

Slukket

Headsettet er fuldt opladet

Slukket

Batteriniveau
for headsettet

Headsettet er i brug

Blinker grønt

Abonnerer

Lyser grønt

Indikatorlys for
taleknap for PC

Indikatorlys for
taleknap for
fastnettelefon

75–100%

Lyser grønt

Lyser grønt

50–75%

Blinker grønt

Blinker grønt

25–50%

Blinker gult

Blinker gult

0–25%

Blinker rødt

Blinker rødt

Indikatorlampe for aktivering/deaktivering af headset i brug
Hvis du ikke har et aktivt opkald, kan du tænde eller slukke for
indikatorlampen for headset i brug ved at trykke på volumenknappen til headsettet og holde den nede i tre sekunder.

Funktioner for knappen til opkaldsstyring på
headsettet

Headsettoner

Forskellige slags tryk

Funktion

Kort tryk

Sætter opkald i venteposition,
besvarer opkald eller afslutter
opkald

Hvis du har et aktivt opkald, og du forlader dækningsområdet,
hører du tre lave toner. Der afspilles en enkelt mellemhøj tone, når
du kommer inden for rækkevidde igen.

Kort tryk for volumen op

Øger volumen

Kort tryk for volumen ned

Reducerer volumen

Langt tryk for volumen op,
Skifter mellem lyd fra
når der er forbindelse (mindst fastnettelefon og PC
1½ sekunder)
Langt tryk for volumen ned,
Slukker eller tænder for lyden i
når der er forbindelse (mindst headsettet
1½ sekunder)
Langt tryk for volumen op,
når der ikke er forbindelse
(mindst 1½ sekunder)

Sætter headset i
abonnementtilstand

Langt tryk for volumen ned,
når der ikke er forbindelse
(mindst 1½ sekunder)

Aktiverer og deaktiverer i brugindikatoren for headset

Indstilling af headsettet til dvaletilstand

Advarsel om, at du er uden for rækkevidde

Hvis du kommer uden for rækkevidde, afsluttes dine opkald
midlertidigt. Opkaldene genoptages, når du igen kommer inden
for rækkevidde. Hvis du bliver uden for området i mere end 5
minutter, afslutter systemet opkaldet.
Hvis du ikke har et aktivt opkald, kommer uden for
driftsrækkevidden og trykker på knappen til opkaldsstyring,
afspilles der en enkelt tone ved tryk på knappen samt tre lave
toner, når der ikke kan oprettes forbindelse.
Advarsel om fladt batteri
Hvis du har et aktivt opkald, hører du en enkelt lav tone hvert
15. sekund, der indikerer, at batteriet er ved at være fladt. Det
betyder, at du straks skal genoplade headset’et.
Hvis du ikke har et aktivt opkald og trykker på opkaldsstyring,
hører du tre lave toner, der indikerer, at batteriet er ved at være
fladt. Det betyder, at du straks skal genoplade headset’et.
Lydløs-advarsel
Når lydløs er aktiveret, hører du tre høje toner. Disse toner
gentages hver 15. sekund, hvis mikrofonen er afbrudt.
Når mikrofonen aktiveres, hører du tre lave toner.

Hvis du ikke skal bruge headsettet i lang tid, og headsettet ikke er
i opladningsholderen, kan du sætte headsettet i dvaletilstand ved
Brugervejledning til Plantronics Savi
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8 Plantronics-softwareplatform

Understøttelse af softphone

Plantronics Update Manager

Download Plantronics-software til fjernbesvarelse/-afslutning af
opkald med softphones på plantronics.com/software.

Al påkrævet software til Savi Office-systemet kan fjernopdateres,
når der er tilgængelige opdateringer. Start Plantronics
UpdateManager fra Windows Start, menuen Alle programmer, for
at ændre indstillinger, som f.eks. automatisk eller manuel søgning
efter opdateringer.

Fjernbesvarelse/-afslutning af opkald fra Savi-headsettet er
tilgængeligt til alle softphones uden yderligere arbejde fra
brugerens side, undtagen Skype™. Du kan finde en liste over
understøttede softphones på plantronics.com/software.
For understøttelse af Skype skal du følge disse trin:

1 Skype viser følgende meddelelse under installation af
Plantronics Unified Runtime Engine “PlantronicsURE.exe
forsøger at bruge Skype”. Vælg “Tilad at dette program bruger
Skype” for at oprette forbindelse.

2 Du kan også kontrollere Savi Office-systemets Skypeforbindelse ved at gå til Skype og kontrollere indstillingen
Funktioner>Indstillinger>Avanceret>Avancerede
indstillinger>”Håndter andre programmers adgang til Skype”.

Brugervejledning til Plantronics Savi

Check for Updates Automatically (Søg automatisk
efter opdateringer): Ved markering af dette afkrydsningsfelt
aktiverer du periodisk automatisk søgning efter tilgængelige
softwareopdateringer.
Check for Updates Now (Søg efter opdateringer nu): Du
kan vælge at søge efter tilgængelige softwareopdateringer på et
hvilket som helst tidspunkt ved at klikke på knappen Check for
Updates Now (Søg efter opdateringer nu) i Update Manager: Fra
Start-menuen skal du klikke på Alle programmer, på Plantronics
og derefter åbne Plantronics UpdateManager..
Install Checked Updates (Installer markerede
opdateringer): Efter en AUTOMATISK eller MANUEL SØGNING
EFTER OPDATERINGER bliver dette felt udfyldt med alle relevante
softwareopdateringer, og INSTALLATIONEN AF MARKEREDE
OPDATERINGER påbegyndes

18

Plantronics Control Panel
Brugerpræferencer og forskellige enhedsindstillinger kan ændres ved hjælp af Plantronics Control Panel. Dette program startes ved at klikke
på Start>Programmer>Plantronics og derefter åbne Plantronics Control Panel.

Batterilevetid
Nederst i den venstre del af skærmbilledet (og i alle softwareskærmbilleder), kan du set ét af følgende ikoner, der indikerer den tilnærmede
resterende batterilevetid for headsettet.

100%

75%

50%

25%

0%

Fanen Devices (Enheder)
Konfigurer dine indstillinger ved at vælge Savi Office fra rullemenuen og klikke på knappen Device Settings (Enhedsindstillinger). Nedenfor
er indstillingerne og standardværdierne for baseenheden og headsettet.
BEMÆRK Nogle parametre, som ikke gælder for en bestemt Plantronics-enhed, kan vises nedtonet.

Enhedsindstillinger – baseenhed

Generelt

Lyd

Funktionslås

Funktion

Indstillinger

Standard

Standardlinje

Fastnettelefon/pc

Fastnettelefon

Rækkevidde

Høj/Mellemhøj/Lav

Høj

Autosvar

Valgt/ikke valgt

Ikke valgt

Trådløst abonnement

Valgt/ikke valgt

Valgt

Fastnettelefonens lydbåndbredde

Bredbånd/narrowband

Narrowband

Lydbåndbredde for pc*

Bredbånd/narrowband

Narrowband

Fastnettelefonens tonestyring

Variabel bas til diskant

Mellemtone

Pc-tonestyring

Variabel bas til diskant

Mellemtone

(Se Enhedsindstillinger - sikkerhed)

*Systemet understøtter både narrowband- og wideband-lyd fra pc’en. Wideband-lyd leverer forhøjet taleklarhed og lyd i hi-fi-kvalitet.
Wideband-lyd forbruger dog mere batteri og har mere begrænsede adgangskriterier, hvilket reducerer antallet af systemer, der kan anvendes
på et kompakt område.
Alle pc’er understøtter wideband-lyd.
Når du skifter mellem narrowband og wideband, skal du genoprette lydlinket, før ændringerne træder i kraft.

Brugervejledning til Plantronics Savi
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Enhedsindstillinger - headset

Generelt

Funktion

Indstillinger

Standard

Tone slukket

Standard/Lav/Fra

Standard

Fastnettelefonens ringetone

Lyd 1/Lyd 2/Lyd 3

Lyd 1

Fastnettelefonens volumen

Standard/Lav/Fra

Standard

Pc-ringetone

Lyd 1/Lyd 2/Lyd 3

Lyd 2

Pc-volumen

Standard/Lav/Fra

Standard

Systemtoner

Standard/Lav/Fra

Standard

Andet indgående opkald

Ring fortsat/Ring én gang/Ignorer

Ring fortsat

Funktion

Indstillinger

Standard

Lydreducering

80 dB/85dB/fra

85 dB*

Timer om dagen brugt på at tale i telefon

2/4/6/8

8

Anti-chok

Valgt/ikke valgt

Valgt*

G616

Valgt/ikke valgt

Ikke valgt

Enhedsindstillinger - avanceret

Lydbeskyttelse

Funktionslås

(Se Enhedsindstillinger - sikkerhed)

*Standardindstilling i Australien og New Zealand er slukket.

Enhedsindstillinger - sikkerhed
Plantronics-softwaren giver mulighed for, at it-personale kan låse
nogle af enhedens parameterindstillinger og herved forhindre
slutbrugerne i at ændre dem. Muligheden for at låse/ låse op for
disse parameterindstillinger kræver oprettelse af en adgangskode.
Følg disse trin for at låse/låse op for en parameterindstilling:
Funktionslås

Skift adgangskode

1 Du kan altid ændre den gamle adgangskode til en ny i
sektionen Change Password (Skift adgangskode). Hvis
der ikke er gemt nogen adgangskode i enheden, kan der
kun gemmes en adgangskode i enheden ved at bruge
funktionsindstillingslåsen. Du vil kun kunne ændre en
adgangskode, hvis der er en tidligere adgangskode
indstillet i enheden..

1 Fra sikkerhedsskærmbilledet skal du oprette og
bekræfte din nye adgangskode og trykke på Set (Indstil).
Herved gemmes adgangskoden direkte i enheden.

BEMÆRK Hvis du glemmer din adgangskode, skal du ringe til
din lokale Plantronics Technical Support for at få hjælp.

2 For at låse en parameter eller låse den op skal du
gå til fanen Base (Baseenhed) eller fanen Advanced
(Avanceret) i Device Settings (Enhedsindstillinger) og
angive den adgangskode, du har gemt i enheden.

3 Vælg dine indstillinger fra indstillingssiden Base/
Advanced (Baseenhed/Avanceret), og lås eller lås op for
hver enkelt funktion efter behov.
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Fanen Applications (Programmer)
Fanen Applications (Programmer) viser status for Plantronics’
understøttelse af forskellige programmer, f.eks. softphones
og medieafspillere. Status vil kun blive vist som “enabled and
running” (“aktiveret og kører”) for softphones og medieafspillere,
der er installeret og kører.
20

Fanen Preferences (Præferencer)
Med fanen Preferences (Præferencer) kan du indstille præferencer for medieafspilleren samt andre generelle indstillinger.

Medieafspiller

Generelt

Funktion

Indstillinger

Standard

Handling i medieafspiller
– Når opkaldet påbegyndes
– Når opkaldet afsluttes

Lydløs/pause/undlad at gøre noget
Lyd aktiveret/afspil/undlad at gøre noget

Pause
Afspil

Åbn kontrolpanel for lydenheder

(Giver en genvej til Windows-kontrolpanelet Lyde og lydenheder).

Standard-softphone

(Viser standard-softphonen).

Ring med både headset og pc

Valgt/ikke valgt

Valgt

Microsoft Office Communicator Dial-tone
Valgt/ikke valgt
Enabled (Microsoft Office Communicator-klartone
aktiveret)

Ikke valgt

Lydregistrering aktiveret

Valgt/ikke valgt

Ikke valgt

Fasthold tilknytning fra headset til pc

Valgt/ikke valgt

Ikke valgt

Microsoft Office Communicator Certified product:
Default Setting = Not selected

behøver at trykke på knappen til opkaldsstyring på pc’en. Hvis
parameteren “Microsoft Office Communicator Dial-tone Enabled”
(Microsoft Office Communicator-klartone aktiveret) er valgt,
vil Microsoft Office Communicator-klartonen lyde, hver gang
der oprettes et PC-radiolink. Brugeren kan dog have trykket
på knappen til opkaldsstyring på pc’en for at høre musik eller
lignende uden at ville høre klartonen. Hvis brugeren vælger
parameteren “Lydregistrering aktiveret”, bliver radiolinket i dette
tilfælde etableret automatisk, når der registreres pc-lyd ved USBporten, hvorved brugeren ikke behøver at trykke på knappen for
opkaldsstyring på pc’en.

Standard product: Default Setting = Selected

“Lydregistrering aktiveret” kan vælges eller fravælges.

Microsoft Office Communicator Dial-tone Enabled (Microsoft
Office Communicator-klartone aktiveret)

Microsoft Office Communicator certificeret produkt:
Standardindstilling = Valgt

Ring med både headset og pc

This parameter gives you the option to have the PC ringtone
played on both the headset as well as the PC speaker.
When this parameter is selected, the PC ringtone will be heard
on both the PC speaker as well as the headset.
When this parameter is not selected, the PC ringtone will only
be heard on either the headset or the PC speaker based on how
the PC audio has been set up.

Hvis denne funktion er valgt, når der er etableret et pc-radiolink,
forventer Microsoft Office Communicator, at brugeren forsøger at
foretage et VoIP-opkald, og udsender en klartone.
Hvis denne funktion ikke er valgt, når et PC-radiolink er etableret,
er Microsoft Office Communicator på standby.
“Microsoft Office Communicator Dial-tone Enabled” (Microsoft
Office Communicator-klartone aktiveret) kan vælges eller
fravælges.
Microsoft Office Communicator certificeret produkt:
Standardindstilling = Valgt
Standardprodukt: Standardindstilling = Ikke valgt
Lydregistrering aktiveret

Lydregistrering er en særlig funktion, der understøttes af trådløse
Plantronics-enheder. Funktionen kan registrere et lydsignal ved
USB-porten og automatisk etablere et PC-radiolink mellem
baseenheden og det trådløse headset, uden at brugeren
Brugervejledning til Plantronics Savi

Standardprodukt: Standardindstilling = Ikke valgt
Fasthold tilknytning fra headset til pc

Denne parameter tvinger radiolinket til pc’en til at forblive aktivt,
selv når opkaldet er afsluttet. Derved behøves radiolinket ikke at
blive genetableret, når der skiftes mellem pc-lydprogrammer.
Standardindstilling = Ikke valgt

Fanen Om
Fanen Om giver online-adgang til denne brugervejledning, der
kan udskrives. Den indeholder desuden kontaktoplysninger til
Plantronics. Den aktuelle version af softwaren og firmwaren, der
kører på systemet, vises også her.
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Hjælp til enhedsindstillinger – Baseenhed

Standardindstillinger

Rækkevidde* Rækkevidden kan minimeres for at afhjælpe summen i pc’en, forbedre brugertætheden eller begrænse
rækkevidden for brugerne.

Høj

Når rækkevidden er indstillet til HØJ, har brugeren en rækkevidde på op til 100 meter.
Når rækkevidden er indstillet til MELLEMHØJ, har brugeren en rækkevidde på op til 50 meter.
Når rækkevidden er indstillet til LAV, har brugeren en rækkevidde på op til 15 meter.
Autosvar

Autosvar gør det overflødigt for brugeren at skulle trykke på en knap for at etablere radiolinket mellem
headset og adapter.

Ikke valgt

Når autosvar er indstillet til FRA, skal du trykke på headsettets knap til opkaldsstyring for at besvare et
indgående opkald.**
Når autosvar er indstillet til TIL, besvares et indgående opkald, når headsettet fjernes fra opladningsgaflen.**
Pc-lyd
Båndbredde*

Systemet understøtter både narrowband- og wideband-lyd fra pc’en.

Narrowband

Wideband-lyd leverer forhøjet taleklarhed og lyd i hi-fi-kvalitet. Wideband-lyd forbruger dog mere batteri
og har mere begrænsede adgangskriterier, hvilket reducerer antallet af systemer, der kan anvendes på et
kompakt område. *
Alle pc’er understøtter wideband-lyd.
Når du skifter mellem narrowband og wideband, skal du genoprette lydlinket, før ændringerne træder i kraft

*Når der anmodes om forbindelse fra baseenheden, bliver taleknappen gul, indtil der oprettes forbindelse. Dette kan tage nogle sekunder,
især for wideband-lyd og/eller i omgivelser med moderat til høj tæthed. Hvis du trykker på taleknappen, når indikatorlyset er gult, afsluttes
søgningen efter et lydlink.
**Antager brug af håndsætløfteren eller EHS-kablet med fastnettelefon og/eller brug af en softphone, der understøttes af Plantronicssoftwaren.

Hjælp til enhedsindstillinger - Avanceret
Anti-chok

Anti-chok giver avanceret beskyttelse af hørelsen mod pludselige høje lyde. Når Anti-chok er slået til,
identificerer og eliminerer systemet pludselige, høje lyde, og reducerer dem hurtigt til et behageligt
niveau. Når Anti-chok er slået fra, lukker headsettet for lydniveauer på over 118 dBA for at beskytte din
hørelse.

Til*

G616**

G616 Akustisk begrænsning giver yderligere beskyttelse af hørelsen mod akustisk chok. Når
G616 Akustisk begrænsning er slået til, giver systemet yderligere beskyttelse mod akustisk chok.
Lydniveauet er begrænset til 102 dBA som anbefalet i G616:2006-retningslinjen udstedt af Australian
Communications Industry Forum (ACIF). Når G616 Akustisk Begrænsning er sat til FRA, begrænses
lydtrykket fra headsettet til maksimalt 118 dBA for at beskytte din hørelse.

Slukket

Lydreducering** Lydreducering giver forbedret beskyttelse af hørelsen ved daglig udsættelse for støj. Når Lydreduceringen 85 dB*
er slået til, overvåger og kontrollerer systemet lyden, så den ikke overskrider de 80 dBA eller 85 dBA
(alt efter valg) i henhold til aktuel og forestående EU-lovgivning. Når Lydreducering er slået fra, lukker
headsettet for lydniveauer på over 118 dBA for at beskytte din hørelse.
*Standardindstilling i Australien og New Zealand er slukket.
**Støjovervågnings- og G616 reduceringsfunktionerne er baseret på et almindeligt headset og anbefalet akustisk kobling mellem headsettet
og øret. Følg vejledningen til optimal bæreposition på side 8.
Brugervejledning til Plantronics Savi
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9 Fejlsøgning og almindelige spørgsmål

Jeg kan ikke høre en klartone i
headsettet.

Kontroller, at headsettet er opladet.
Kontroller, at headsættet abonnerer på baseenheden. Se Abonnering af et masterheadset på
side 15.
Tryk på knappen til opkaldsstyring på headsettet.
Kontroller, at løfteren løfter håndsættet højt nok op til at betjene fra-/tilkoblingskontrollen, og juster
den evt. til en højere indstilling.
Juster konfigurationskontakten på baseenheden, indtil du hører en klartone.
Finjuster lytte-volumen ved at trykke på knappen til volumen-kontrol op [+] på headsettet.
Hvis volumen stadig er for lav, skal du justere master-lytte-volumen på baseenheden.
Hvis volumen stadig er for lav, skal du justere lytte-volumen for fastnettelefonen på baseenheden.

Jeg hører statisk støj.

Kontroller, at der er 30 cm mellem baseenheden og computeren samt 15 cm mellem baseenheden
og telefonen. Hvis justering af afstanden ikke hjælper, er headsettet på vej uden for rækkevidde, og
du skal bevæge dig tættere på baseenheden.

Lyden forvrænges, når jeg
Reducer tale-volumen for fastnettelefonen og/eller lytte-volumen for fastnettelefonen på
bruger mit Savi Office-system
baseenheden. For de fleste telefoner er den korrekte indstilling 3.
sammen med min fastnettelefon. Hvis fastnettelefonen har en knap til justering af volumen, skal du skrue ned, indtil forvrængningen
forsvinder.
Hvis lyden stadig forvrænges, kan du justere volumen for headsettet for at reducere volumen for
headsettet. Hvis forvrængningen vedvarer, kan du prøve at reducere volumen for fastnettelefonen
på baseenheden.
Kontroller, at der er 30 cm mellem baseenheden og computeren samt 15 cm mellem baseenheden
og telefonen.
Jeg kan høre ekko i headsettet, Juster konfigurationsknappen. Den mest almindelige position er “A”, som er standardindstillingen.
når jeg bruger min fastnettelefon. Reducer lytte-volumen for fastnettelefonen på baseenheden. For de fleste telefoner er den korrekte
indstilling 3.
Hvis lydniveauet er for lavt på denne position, kan du justere volumen for headsettet og øge talevolumen for headsettet.
Reducer tale-volumen for fastnettelefonen på baseenheden. For de fleste telefoner er den korrekte
indstilling 3.
Hvis tale-volumen på denne position er for lav for din lytter, kan du justere positionen for headsettet
og sørge for, at mikrofonen er så tæt som muligt på din mund.
De personer, jeg taler med, hører Flyt baseenheden længere væk fra telefonen.
brummen i baggrunden.
Strømforsyningen til baseenheden er sluttet til en stikdåse. Slut strømforsyningen direkte til en
stikkontakt.
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Batteriets taletid er mærkbart
reduceret, også efter en fuld
opladning.

Batteriet er ved at være opbrugt. Kontakt plantronics.com/support for at få oplysninger om
fabriksservice.

Håndsætløfteren er installeret
men løfter ikke håndsættet.

Kontroller, at netledningen til håndsætløfteren er skubbet helt ind i stikket til håndsætløfteren på
baseenheden.

Der kommer ikke nogen lyd ud
af mine pc-højttalere.

I Windows XP:
Gå til fanen ”Lyd” under ”Lyde og lydenheder” i pc’ens kontrolpanel
• Under ”Afspilning af lyd” skal du ændre standardindstillingen fra Savi Office til dine pc-højttalere.
Klik på ”OK” for at bekræfte ændringen.
I Windows Vista:
Gå til ”Lyd” i pc’ens kontrolpanel.
• Under fanen ”Afspilning” skal du ændre standardindstillingerne fra ”Speakers Savi Office” (Savi
Office-højttalere) til dine pc-højttalere. Klik på ”OK” for at bekræfte ændringen.

Ingen lydforbindelse til pc.

Brugervejledning til Plantronics Savi

Kobl USB- og strømkablerne fra baseenheden. Tilslut først strømkablet. Vent på, at
strømindikatoren lyser, og tilslut så USB-kablet igen. Luk og genstart dit pc-lyd- eller softphoneprogram.
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