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Oversigt over headset

Siri /
Google Assistant

N
FC

Ikon Betjening af headset

Volumen

Slå lyden fra

Opkald

Parring med Bluetooth

Siri, Google 
Assistant

Standardstemmeassistent

NFC Near Field Communication (tilgængelig på udvalgte modeller)

Opladerport

Strømforsyning

Indikator
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Oversigt over ladeetui

Bemærk: Ladeetuiet fås som tilbehør på poly.com/accessories.

Vigtigt: Ladeetuiet placeres i dvaletilstand efter produktion for at spare energi og 
beskytte batteriet. Ladeetuiet vækkes ved at slutte det til en strømkilde i mindst 1 minut. 
LED-indikatorerne blinker under opladning.
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Oplad dit headset
Dit nye headset har nok strøm til at parre og foretage et par opkald, så snart du pakker 
det ud af æsken. Det tager ca. 90 minutter at foretage en fuld opladning af headsettet. 
Indikatorlyset slukkes, når opladningen er fuldført.

Et mikro-USB-kabel medfølger, så du kan oplade headsettet med en AC-vægoplader 
(medfølger ikke) eller via USB-porten i en pc. Pc'en skal være tændt, og opladningen skal 
foregår via USB 2.0 eller hurtigere.

Eller du kan bruge det ekstra ladeetui. Tryk på ladeetuiet knap for at starte opladningen.
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Bemærk: Oplad altid ved stuetemperatur. Oplad aldrig batteriet ved temperaturer 
under 0 ºC eller over 40 ºC .

Kontroller headsettets batteristatus
Kontrollér headsettets batteristatus ved at gøre et af følgende:

• Når headsettet er tændt, og smartsensorerne er aktiverede, skal du tage headsettet 
på og lytte til stemmemeddelelsen.

• Se headsettets LED-indikatorer under opladning.
• Tænd for headsettet, og lyt til stemmemeddelelsen.
• Se status i Poly Lens-app.

LED under opladning Headsettets batteristatus

Fra Opladning fuldført

Højt batteriniveau

Middel batteriniveau

Lavt batteriniveau

Kritisk batteriniveau

Tip: Aflad headsettets batteri, og oplad det derefter helt for at nulstille nøjagtigheden 
for beskeder om taletid.
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Advarsler om lavt batteri

Batteriniveau Stemmemeddelelse

30 minutters taletid tilbage "Lavt batteriniveau" gentages hvert 15. minut

10 minutters taletid tilbage "Genoplad headset" hvert 5. minut

Brug laderetui
Et fuldt opladet etui kan gennemføre en fuld genopladning af headsettet to gange til 
yderligere 14 timers taletid i headsettet.

Bemærk: Ladeetuiet fås som tilbehør på poly.com/accessories.

Vigtigt: Ladeetuiet placeres i dvaletilstand efter produktion for at spare energi og 
beskytte batteriet. Ladeetuiet vækkes ved at slutte det til en strømkilde i mindst 1 minut. 
LED-indikatorerne blinker under opladning.

1. Placer headsettet i ladeetuiet, eller slut det til opladningsporten øverst på etuiet.

2. Tryk på knappen på etuiet for at starte opladningen af dit headset.

Ladeetuiets LED-
indikatorer

Status

Fuldt opladet

Oplader

Batteri afladet. Genoplad etui/headset
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Pasform
1. Lad headsettet glide på plads bag dit øre, og pres det forsigtigt ind mod øret.

Bemærk: Fjern dine briller inden du påfører headsettet for at få den bedste pasform.

2. Drej mikrofonarmen, indtil den peger mod din mund.

3. Mikrofonarmen bevæger sig op og ned for at få en bedre pasform.

2 31

Skift ørepropstørrelse
Udskift øreproppen for at få en bedre pasform.

1. Tryk øreproppen ind, og drej den mod venstre for at låse den op.

1

22

2. Juster den nye øreprop i forhold til sprækken; skub, drej til højre og lås på plads.

Skift øre
Hvis du vil tage headsettet på dit andet øre, skal du dreje mikrofonarmen opad og 
derefter vride den, således at øreproppen befinder sig på den anden side, før du sænker 
mikrofonarmen.

3

2

1
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Tilslut og par
Parring med mobilenhed
1. Du kan sætte headsettet i parringstilstand ved at trykke på opkaldsknappen og holde 

den nede, indtil du hører "parring", og headsettets LED-indikatorer blinker blå og rød.

2. Aktivere Bluetooth på telefonen og indstil den til at søge efter nye enheder.

• iPhone Indstillinger > Bluetooth > Til* 
• Android Indstillinger > Bluetooth: Til > Scan efter enheder*

Bemærk: *Menuer kan variere fra enhed til enhed.

3. Vælg "Poly V5200-serien."
Når parring er oprettet, hører du "parring lykkedes", og headsettets LED-indikatorer 
holder op med at blinke.

Bemærk: Headsettet kan parres med op til 8 enheder, men kan kun opretholde 2 
forbindelser samtidigt; dette inkluderer Bluetooth-adapteren.

NFC-parring
Bemærk: Denne funktion er tilgængelig på udvalgte modeller

NFC-parring er en mulighed, hvis du ikke har mere end én anden enhed tilsluttet 
allerede. NFC-parring virker ikke, hvis der allerede er tilsluttet to enheder.

1. På din mobiltelefon, skal du sørge for, at NFC er aktiveret, og at telefonens display er 
låst op. (Telefoner kan variere og nogle telefoner har muligvis ikke NFC-support).

2. Mens headsettet er slået til, skal du lægge headsettet på bagsiden af telefonen tæt på 
telefonens NFC-tag som vist, indtil NFC-parring er gennemført. Accepter 
forbindelsen, hvis du bliver bedt om det.
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Basisfunktioner

Siri /
Google Assistant

N
FC

Tænd/sluk
For at tænde headsettet skal du skubbe tænd/sluk-knappen , så den viser grønt.

Juster volumen
Tryk på knapperne til lydstyrke  op (+) eller ned (–) under et opkald eller mens du 
streamer lyd.
Når du ikke er i gang med et opkald eller streamer lyd, kan du trykke på 
Volumenknapperne  for at justere lydstyrken til annoncering af den, der ringer op, og 
andre stemmemeddelelser.

Justere mikrofonvolumen på headsettet (softphone)
Foretag et softphone-testopkald, og juster softphone-volumen og pc-lydstyrken i 
overensstemmelse hermed.

Foretag/besvar/afslut opkald

Besvar et opkald
• Tag headsettet på for at besvare et opkald, eller
• Sig “besvar” efter opkaldet meddeles, eller
• Tryk på opkaldsknappen .

Afslut et opkald
• Tryk på Opkaldsknappen .

Slå lyden fra
Under et aktivt opkald skal du trykke på knappen slå lyd fra for at slå  lyden til eller fra 
på dit headset.

Afvis et opkald
Tryk på opkaldsknappen  i 2 sekunder, indtil der høres en tone.

Ring til sidste udgående opkald
• Tryk to gange på opkaldsknappen .
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Afspil eller sæt lyd på pause
Tryk på opkaldsknappen  for at sætte streamet lyd på pause eller genoptag streaming af 
lyd.

Bemærk: Funktionen varierer afhængigt af programmet. Fungerer muligvis ikke 
sammen med webbaserede apps.

Stemmeassistent
Siri, Google Assistant™, Cortana Tryk og hold opkaldsknappen nede i 2 sekunder for at 
aktivere din telefons standard stemmeassistent. Vent på besked fra telefonen om at 
aktivere stemmestyret opkald, søgning samt anden stemmestyring til smartphone.

Brug sensorer
Smart Sensors reagerer, når du tager headsettet af eller på. Tilpas i Poly Lens-app 
Standardindstillingerne beskrives nedenfor.

Med aktive sensorer når du tager headsettet 
på, vil du:

når du tager headsettet 
af, vil du:

Mobil-/softphone-opkald besvar opkaldet bevar opkaldet i headsettet

Musik/medie genoptag afspilning af musik/
medier (ved afspilning før 
takeoff)*

afbryd afspilning af musik/
medier (ved afspilning) 
midlertidigt*

Lås headsettet lås opkaldsknappen op lås opkaldsknappen for at 
undgå utilsigtede opkald

Bemærk: *Funktionalitet afhænger af programmet. Fungerer muligvis ikke sammen 
med webbaserede apps.

Nulstil sensorer

Du skal muligvis nulstille sensorerne, hvis de ikke fungerer som forventet.

• Når du har headsettet på, skal du trykke på opkaldsknappen  for at teste sensorerne. 
En stemmemeddelelse for taletid betyder, at sensorerne fungerer. En tone eller 
manglende stemmemeddelelser betyder, at sensorerne skal nulstilles.

• Du kan nulstille sensorerne ved at tænde for headsettet, tilslutte headsettet til et 
USB-kabel og slut kablet til computerens USB-port eller en AC-adapter (medfølger 
ikke). Placer derefter headsettet på en plan, ikke-metallisk overflade i mere end 10 
sekunder.
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Deaktiver sensorer
• Du kan deaktivere headsettets smartsensorer i Poly Lens-app eller ved at trykke på 

en knap, mens headsettet er inaktivt. Hold opkaldsknappen  og lydløs-knappen 
nede samtidig i fem sekunder. Du hører "smartsensorer slået fra".
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Avancerede funktioner
Juster volumen for stemmemeddelelse
Skru op og ned på volumenknappen, når headsettet er tændt og inaktivt (ikke på et 
opkald og streamer ikke musik) for at justere lydstyrken for headsettets 
stemmemeddelelser.

Opret forbindelse til trådløs enhed igen
Hvis dit headset er blevet frakoblet, skal du oprette forbindelse til din Bluetooth-enhed 
igen.

Tryk på opkaldsknappen én gang, eller opret forbindelse manuelt via enhedens 
Bluetooth-enhedsmenu. Du vil høre "Telefon tilsluttet."

Opkaldsannoncering (kun mobiltelefon)
Når du har headsettet på, kan du høre navnet på den person, der ringer op, så du kan 
beslutte, om du vil besvare eller ignorere opkaldet uden at skulle se på telefonens skærm.

Navnet på opkalderen meddeles:

• Hvis telefonen understøtter Phone Book Access Profile (PBAP)
• Hvis du tildeler adgang til dine kontakter under parringsprocessen (for mange 

mobiltelefoner er dette aktiveret fra fabrikkens side og er muligvis ikke nødvendigt)
• Hvis den, der ringer er gemt i telefonens liste over kontaktpersoner

Navnet på den, der ringer annonceres ikke, hvis personen er ukendt, ikke anført i 
telefonbogen, blokeret, eller sproget ikke er understøttet.
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Indlæs software
Download Poly Lens-app for at få mest muligt ud af din enhed. Nogle softphones kræver 
installation af Poly-software for at aktivere funktionen til opkaldsstyring (besvar/afslut 
og sæt på lydløs). Download: poly.com/software.

• Aktivér funktioner
• Skift indstillinger
• Konfigurer opkaldsstyring til softphones
• Opdater enhedens firmware
• Administrer notifikationer og beskeder
• Planlæg påmindelser om sundhed og velvære

Opdater din Poly-enhed
Hold din firmware og software opdateret for at forbedre ydeevnen og føje nye 
funktioner til din Poly-enhed.

Opdater din enhed ved hjælp af Poly Lens-app. Download på poly.com/software.

14

http://www.poly.com/software
http://www.poly.com/software


Fejlfinding

Problem Løsning

Hvordan parrer jeg mit headset 
med en mobilenhed?

Se Parring med mobilenhed.

Lyden skifter uventet mellem mit 
headset og min mobiltelefon.

• Hvis du ikke bærer briller, skal du nulstille headsettets 
sensorer. Se Nulstil sensorer.

• Hvis du bærer briller, kan du prøve at deaktivere 
sensorerne. Headsettets bæresensorer fungerer muligvis 
ikke korrekt, når du bærer briller med bestemte 
stelkarakteristika. Se Deaktiver sensorer.

Lyden knitrer.
• Dit headset er muligvis for langt væk fra den tilsluttede 

enhed og uden for Bluetooth-rækkevidde. Gå tættere på 
den tilsluttede enhed.

• Problemer med Bluetooth-tæthed: Hvis du befinder dig 
et sted med mange Bluetooth-enheder, der kører på 
samme tid (f.eks. i et tog eller et fitnesscenter), kan de 
forstyrre din Bluetooth-forbindelse og forårsage 
ustabilitet. Prøv at bruge headsettet på et mindre 
befærdet sted for at se, om det løser problemet.

• Kontrollér, om mikrofonen på headsettet peger mod din 
mundvig. Se Tilpasning.

• Personer, der ringer op, kan 
ikke høre mig.

• Jeg kan ikke høre, dem der 
ringer op, eller musik.

• Sørg for, at headsettet er parret og har forbindelse til 
telefonen. Se Parring med mobilenhed.

• På iOS skal du kontrollere lydudgangen på din 
smartphone for at sikre, at lyden ledes til headsettet og 
ikke en anden lydudgang.

• Hvis dit headset er sluttet til en computer med USB 
Bluetooth-adapter, skal du konfigurere til streaming af 
lyd. Se Konfigurer USB-adapter til streaming af medier.

• Sensoren i dit headset registrerer muligvis ikke din 
øreform korrekt. Sæt headsettet på øret igen.

• Deaktiver sensorerne, da de kan være inkompatible med 
dit øres specifikke form og brillestellet. Se Deaktiver 
sensorerDet kan blive nødvendigt at nulstille dine 
sensorer. Se Nulstil sensorer.

• Deaktiver HD Voice (bredbåndslyd) via Poly Lens-app, da 
denne indstilling kan være inkompatibel med din telefon.

Mit headset vil ikke rapportere 7 
timers taletid, selv om det er 
fuldt opladet.

• Sørg for, at headsettet er parret og har forbindelse til 
telefonen. Se Parring med mobilenhed.

• Deaktiver HD Voice (bredbåndslyd), som bruger mere 
strøm.

• Aflad headsettets batteri helt, og foretag derefter en fuld 
opladning.

• Nogle telefoner har mindre effektive Bluetooth-
forbindelser og tillader således ikke en optimal taletid på 
7 timer. Et skøn på den resterende taletid beregnes 
delvist af din brugshistorik, så uoverensstemmelser i et 
skøn kan forekomme som følge af dine specifikke 
brugsmønstre.
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Problem Løsning

Hvordan reducerer jeg volumen i 
stemmemeddelelser?

Se Juster volumen i stemmemeddelelser.

Jeg vil tilpasse mine headset-
funktioner.

Tilpas dine enhedsindstillinger med Poly Lens-app. 
Download: poly.com/software
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Hvad er der i æsken?

Headset

Mikro-USB-kabel

Ørepropper (S, M, L)
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Tilbehør
Sælges separat på poly.com/accessories.

Biloplader

Ørepropper med skumkapsler

USB Bluetooth-adapter

Ladeetui

Vægoplader
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Sikkerhedsadvarsler
Frekvens og sendeeffekt
Bluetooth: Fungerer mellem 2.402-2.480 MHz under 2,4 mW i gennemsnit.

Sikkerhedsvejledning
For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og person- og tingskade bør du læse alle 
vejledninger til betjening og følgende sikkerhedsinstruktioner, før du bruger dit Poly-
produkt. Drifts-, opbevarings- og opladningstemperatur er 10° C til 40° C.

• Brug kun de Poly-produkter og det tilbehør, der er designet til brug med dette 
produkt.

• Oplever du hudirritation efter brug af dette produkt, indstil da anvendelsen af 
produktet, og kontakt Poly.

• BØRN. Lad aldrig børn lege med produktet – små dele kan udgøre en kvælningsrisiko.

• Skil ikke produktet ad, da der er risiko for farlige spændinger eller andre farer. 
Forkert samling kan forårsage elektrisk stød eller brand, når produktet efterfølgende 
tages i brug.

• Hvis produktet bliver overophedet, eller hvis en ydre indkapsling, en ledning eller et 
stik beskadiges, skal du trække stikket ud, stoppe brugen af produktet og kontakte 
Poly.

• Din hørelse kan tage midlertidig eller permanent skade ved udsættelse for et højt 
volumenniveau eller kraftigt lydtryk. Selvom der ikke findes ét lydniveau, der er 
passende for alle, skal du altid indstille lydniveauet i dit headset/dine høretelefoner til 
et moderat niveau og undgå at udsætte dig selv for et højt volumenniveau i længere 
tid ad gangen. Jo højere volumen er, des kortere tid skal du udsættes for et lydniveau, 
før din hørelse kan tage skade. Du kan opleve, at der er forskellige lydniveauer i dit 
headset/dine høretelefoner alt efter, hvilken enhed de er tilsluttet. Den anvendte 
enhed og dens indstillinger påvirker lydniveauet. Hvis du oplever høremæssigt 
ubehag, bør du holde op med at anvende headset/høretelefoner til enheden og få din 
hørelse undersøgt af en læge. For at beskytte din hørelse har eksperter opstillet 
følgende forholdsregler:

1. Indstil volumenkontrollen til et lavt niveau, før du tager headsettet/høretelefonerne 
på, og brug en volumen, der er så lav som muligt.

2. Lad være med at skrue op for volumen for at overdøve støj fra omgivelserne. Når det 
er muligt, skal du bruge dit headset/dine høretelefoner i et stille miljø med lav 
baggrundsstøj.

3. Begræns den tid, du bruger headset/høretelefoner ved høj volumen.

4. Skru ned for volumen, hvis du ikke kan høre, hvad folk omkring dig siger på grund af 
lyden i dit headset/dine høretelefoner.

Læs mere om headsets/hovedtelefoner og hørelse i poly.com/healthandsafety.

• Hvis du bruger headsettet/hovedtelefonerne under kørsel, skal du kontrollere den 
lokale lovgivning for brug af en mobiltelefon og headset, og sørge for, at din 
opmærksomhed og dit fokus er rettet mod at køre sikkert. Brug af headset/
hovedtelefoner, der dækker begge ører, vil påvirke din evne til at høre andre lyde, og i 
de fleste regioner er de ulovlige at anvende, mens du kører i bil eller på cykel, og det 
kan medføre alvorlig fare for dig og andre.

• Hvis dette produkt inkluderer ørepuder/ørepropper, skal du installere og bruge dem i 
overensstemmelse med den medfølgende vejledning. Tving ikke ørepuder/
ørepropper ind i øregangen. Gå til lægen, hvis de sætter sig fast i øregangen.

• Slut strømadapteren eller opladeren til et stik, der er tæt på udstyret og let 
tilgængeligt.
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Batteriadvarsler for trådløse produkter

• Hvis produktet er udstyret med et batteri, der ikke kan udskiftes, må du ikke åbne 
produktet eller fjerne batteriet, da det kan forårsage skader og/eller beskadige 
produktet. Hvis produktet er udstyret med et batteri, der kan udskiftes, må kun den 
batteritype, der leveres af Poly, bruges. Fjern straks et opbrugt batteri.

• Udskift de genopladelige batterier efter tre år eller 300 opladninger, alt efter hvad 
der kommer først.

• Udsæt hverken produkt eller batteri for ild eller varme over 40° C.

• Udsæt ikke batteriet for ekstremt høje temperaturer. Det kan resultere i en 
eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

• Du må ikke åbne, deformere eller ødelægge batteriet. Det kan indeholde ætsende 
materialer, som kan forårsage skade på øjne eller hud og som er giftige ved indtagelse.

• Tag aldrig batterier i munden. Hvis batteriet sluges, skal du kontakte en læge eller 
skadestuen.

• Indtagelse kan medføre forbrændinger, perforering af bløddele og dødsfald. Der kan 
opstå alvorlige forbrændinger inden for 2 timer efter indtagelse.

• Sørg altid for at opbevare batterier på steder, hvor børn ikke kan få fat i dem.

• Lad ikke batteriet eller dets holder komme i kontakt med metalgenstande som f.eks. 
nøgler og mønter.

• GENBRUG: Produktbatteriet skal genbruges eller bortskaffes på forsvarlig vis. 
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om fjernelse og korrekt 
bortskaffelse af batteri.

• Brug kun den medfølgende oplader fra Poly til at oplade produktet, og følg 
opladningsinstruktionerne. Hvis dit headset er designet til at blive opladet med 
opladeren til din mobiltelefon, skal du desuden sørge for kun at bruge producentens 
egne, godkendte opladere til dette formål. Brug ikke opladeren til andre formål. Sørg 
for, at netspændingen svarer til spændingen i den strømforsyning, du vil bruge.
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Support

NEED MORE HELP?
poly.com/support

Manufacturer: 

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2023 Poly. Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Alle varemærker 
tilhører deres respektive ejere. Fremstillet af Plantronics, Inc.

Model ID: POTE16

207276-03 02.23
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