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ANC

voice
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Lampor

Avstängd mikrofon

ANC Aktiv bullerdämpning

Ström

Spela upp/pausa*

Nästa spår*

Föregående spår*

Parkoppling med Bluetooth®

Volym

Ring

Röststyrning: Siri, Google Now™ och Cortana

OBSERVERA *Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet. Fungerar kanske inte
med webbaserade program.

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

Headsetöversikt

Var försiktig
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Bluetooth-USB-adaptern levereras parkopplad i förväg med headsetet.

1 Slå på hörlurarna och anslut USB Bluetooth-adaptern till den bärbara eller stationära datorn.

2 USB-adapterns lysdiod blinkar blått och börjar sedan lysa med fast blått sken, vilket anger att
headsetet är anslutet till USB-adaptern. Om du har på dig headsetet kommer du att höra "PC
connected" (dator ansluten), vilket indikerar att anslutningen har upprättats. Under pågående
samtal blinkar lampan på USB-adaptern blått. När ett samtal inte pågår lyser lampan blått
konstant.

3 VALFRITT Läs in programvaran Plantronics Hub för Windows och Mac genom att gå till 
plantronics.com/software. Detta gör att du kan anpassa headsetets beteende via avancerade
inställningar och alternativ.

USB Bluetooth-adaptern är förinställd att kunna ta emot samtal, men för att lyssna på musik
behövs ytterligare konfiguration.

Windows

1 För att konfigurera USB Bluetooth-adaptern går du till Start-menyn > Kontrollpanelen > Ljud >
fliken Uppspelning. Markera Plantronics BT600, ange den som standardenhet och klicka på OK.

2 För att pausa musiken när du ringer eller tar emot samtal går du till Start-menyn >
Kontrollpanelen > Ljud > fliken Kommunikation och väljer den inställning du vill ha.

Mac

1 För att konfigurera USB Bluetooth-adaptern går du till Apple-menyn > Systeminställningar > Ljud.
I både fliken Ljud in och fliken Ljud ut väljer du Plantronics BT600.

1 För att ställa in ditt headset i parkopplingsläge skjuter du strömknappen  bort från läget avstängt
och håller ner den tills du hör "pairing" (parkoppling) och indikatorlamporna för headsetet blinkar
rött och blått.

00:02

2 Aktivera Bluetooth på telefonen och sök efter nya enheter.
• iPhone Inställningar > Bluetooth > På*

• Android Inställningar > Bluetooth:På > Sök efter enheter*

OBSERVERA *Menyerna kan variera med olika enheter.

3 Välj “PLT V6200 Series.”
Om det behövs anger du fyra nollor (0000) som lösenord eller godkänner anslutningen.

När enheterna är parkopplade hörs ”pairing successful” (parkoppling slutförd) och headsetets
indikatorlampor slutar blinka.
OBSERVERA Om du vill aktivera funktionen för meddelande om namn på den som ringer upp ska du
tillåta åtkomst till dina kontakter när du får en fråga om det.

Anslut och parkoppla

Ansluta till en dator

Konfigurera för media

Parkoppla med mobil
enhet
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OBSERVERA Ditt headset kan parkopplas med upp till 8 enheter men endast två anslutningar kan
behållas samtidigt, detta gäller även USB Bluetooth-adaptern.

USB-indikatorlampor Vad de betyder

Blinkar rött och blått Para ihop

Lyser blått Parkoppling lyckades; Ansluten

Blinkar blått. Samtal pågår

Fast rött sken Mikrofon avstängd

Lampan blinkar lila Strömma musik/media från datorn

1 Koppla USB Bluetooth-adaptern för HiFi till din bärbara dator och vänta tills datorn känner igen
den.

2 Ställ in ihopparningsläge för headsetet.

3 Ställ in parkopplingsläge för USB Bluetooth-adaptern genom att trycka lätt på knappen för
parkoppling och hålla den nere med en penna eller ett gem tills USB Bluetooth-adaptern blinkar
rött och blått.

Parkopplingen har slutförts när frasen "pairing successful" (parkoppling avslutad) hörs och USB
Bluetooth-adapterns indikatorlampa lyser blått konstant.

USB-adapter för
Bluetooth

Koppla in USB-adaptern
igen
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OBSERVERA Vissa telefonprogram kräver att Plantronics Hub för Windows och Mac är installerat
för att aktivera headsetets knappfunktioner (svara/avsluta och avstängd mikrofon).

• Hämta Plantronics Hub för Windows/Mac på plantronics.com/software.

• Hämta Plantronics Hub för iOS/Android på plantronics.com/software, App Store eller Google
Play.

Du kan hantera inställningarna för headsetet på en dator med Plantronics Hub för Windows och
Mac eller med en mobil enhet med Plantronics Hub för iOS och Android.

Plantronics Hub iOS och Android Windows och Mac

Samtalskontroll för
telefonprogram

finns till vissa telefonprogram X

Ändra språkinställning för
headsetet

X X

Uppdatera firmware X X

Sätta på eller stänga av
funktioner

X X

Visa bruksanvisning X X

Batterimätaren X X

Find MyHeadset X

Läsa in programvara
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Det tar 90 minuter att ladda headsetet helt med bordsladdaren eller micro USB-kabeln. LED-
lamporna slocknar när laddningen är klar. Headsetet har upp till 10 timmars samtalstid.

OBSERVERA Headsetet vibrerar en gång för att bekräfta att det laddas.

Det finns tre sätt att kontrollera headsetets batteristatus. Välj:

• Plantronics Hub för iOS/Android: kontrollera startskärmen
• Plantronics Hub för Windows/Mac: klicka på headset-ikonen i Plantronics Hub, den finns i

aktivitets- eller menyfältet, för att visa batteristatus
• Skjut strömbrytaren  bort från avstängt läge och släpp den. Lyssna på röstmeddelandet eller titta

på headsetets indikatorlampor.

Headsetets LED-lampa vid laddning

Av Laddning slutförd

Hög batterinivå

Medelbatterinivå

Låg batterinivå

Kritiskt låg batterinivå

TIPS Om du vill återställa precisionen för meddelanden om samtalstid laddar du ur batteriet och
laddar det sedan helt.

Ladda

Kontrollera batteristatus
för headsetet
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1 Testa de tre öronsnäckorna för att ta reda på vilken storlek som är bekvämast för dig samtidigt
som den blockerar ljud runt omkring dig.

2 Välj öronsnäckan som ger dig mest bas så att du kan njuta av musiken.

3 Det kan hända att du vill ha olika storlekar för varje öra.

RL

Det är enkelt att byta ut öronsnäckorna och sätta fast nya. Det anges på öronsnäckorna och
hörlurarna vilken som ska vara på vänster sida och vilken som ska vara på höger.

1 Om du vill sätta fast öronsnäckan på hörluren ska du hålla i öronsnäckans bygel, placera den över
hörluren och dra öronsnäckan uppåt och över den lilla spetsen på hörluren för att fästa den.

2 Se till att du inte kan se spetsen, då sitter öronsnäckan fast ordentligt.

Passform

Byt ut öronsnäckor
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Skjut reglaget  för att slå på eller stänga av.

Tryck på knappen volym upp  eller volym ned .

Justera mikrofonvolymen för headsetet (telefonprogram)
Ring ett a testsamtal med telefonprogrammet och använd det för att justera volymen för
telefonprogrammet och volymen för datorljud.

Tryck på samtalsknappen .

Tryck två gånger på samtalsknappen  om du vill gå till nästa spår eller tryck tre gånger på
samtalsknappen  om du vill spela upp föregående spår.
OBSERVERA Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet. Fungerar kanske inte
med webbaserade program.

Spola framåt genom att trycka två gånger på samtalsknappen  och hålla in den. Spola bakåt
genom att trycka tre gånger på samtalsknappen  och hålla in den.
OBSERVERA Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet. Fungerar kanske inte
med webbaserade program.

Siri, Google Now™, Cortana Håll samtalsknappen  nedtryckt i 2 sekunder tills du hör tonen. Vänta
på telefonmeddelandet som aktiverar röstuppringning, sökning och andra röststyrningsfunktioner
för smarttelefonen.

Besvara eller avsluta ett samtal
Tryck på samtalsknappen .

Svara på ett andra samtal
Först trycker du på samtalsknappen  för att avsluta det pågående samtalet och sedan trycker du
på samtalsknappen  igen för att svara på det nya samtalet.

Avstängd mikrofon
Under ett aktivt samtal trycker du på den röda ljudavstängningsknappen .

Parkera samtal
Parkera ett samtal genom att trycka två gånger på samtalsknappen . Svara på ett inkommande
samtal genom att trycka på samtalsknappen .
OBSERVERA Högst två samtal kan parkeras.

Grunderna

Ström på/av

Justera volymen

Spela upp eller pausa ljud

Spola

Snabbspolning framåt/
bakåt

Röststyrning

Ringa/besvara/avsluta
samtal
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Växla mellan samtal (växling)
Tryck två gånger på samtalsknappen  för att växla mellan samtal.
OBSERVERA Funktionen fungerar endast för växling mellan samtal av samma typ. Funktionen
fungerar inte för växling mellan mobil- och telefonprogramsamtal.

Ring upp det senaste numret
Tryck två gånger på samtalsknappen .

Svara samtal från en andra enhet
Det är enkelt att besvara samtal från två enheter (inklusive telefonprogram).

När du redan är i samtal hörs en ringsignal för det inkommande samtalet från den andra
ihopparade enheten.

För att besvara ett andra samtal från den andra enheten trycker du först på samtalsknappen  för
att avsluta det aktuella samtalet och sedan på samtalsknappen igen för att besvara det nya
samtalet. Om du väljer att inte svara överförs det andra samtalet till röstbrevlådan.
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Du kan ändra headsetspråk trådlöst genom programvaran Plantronics Hub. Hämta: 
plantronics.com/software. Välj:

• Parkoppla headsetet till din smarttelefon och välj headsetspråk i Plantronics Hub för iOS/Android

• Anslut headsetet till datorn med USB-adapter eller -kabel och välj headsetspråk i Plantronics Hub
för Windows/Mac*
*USB-adapter ingår inte med alla modeller.

Röstmeddelandelista
Det här är en lista över vanliga röstkommandona. Du kan använda Plantronics Hub för att anpassa
något av dessa meddelanden. Hämta Plantronics Hub på plantronics.com/software

• "Answering call" (besvarar ett samtal)

• "Battery low" (låg batterinivå)

• "Battery high" (hög batterinivå)

• "Redialing last outgoing call" (återuppringer senaste utgående samtal)

• "Incoming call" (inkommande samtal)

• "Mute on" (mikrofon avstängd)

• "No phone is connected" (ingen telefon är ansluten)

• "Pairing" (parakopplar)

• "Pairing incomplete" (parkoppling ej slutförd)

• "Pairing successful" (parkoppling slutförd)

• "Power on" (ström på)

• "Phone 1 connected" (telefon 1 ansluten)

• "Recharge headset" (ladda headset)

• "Volume minimum" (minimal volym)

Aktiv bullerdämpning (ANC) reducerar oönskade ljud.

Skjut på omkopplaren för att aktivera.
OBSERVERA
Du kan välja hur länge ANC ska vara på tänd när headsetet är i viloläge. Hantera inställningar i
Plantronics Hub.

Indikatorlamporna på headsetets blinkar rött för att informera andra om att du sitter i ett samtal.
Hantera inställningar i Plantronics Hub.

Fler funktioner

Välj språk

Bullerdämpning

Anslutningsindikator
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Du kan hantera headsetets inställningar genom Plantronics Hub för Windows/Mac på datorn eller
Plantronics Hub för iOS/Android på din mobila enhet. Gå till plantronics.com/software.

Inställningar som kan ändras är bland andra:
• Headsetspråk

• Besvara samtalssignal

• Avstängd mikrofon

• Påminnelse om avstängd mikrofon

• Firmwareuppdatering

• Direktuppspelning av ljud (A2DP)

• HD Voice (bredbandsljud)

• Slå av/på nummerpresentation

• Ljudkanalston

• Återställ fabriksinställningarna

• Find MyHeadset: rensa historiken

Kalibrera om ljudet i headsetet om din röst låter dämpad i samtal eller om personen som ringer dig
hör bakgrundsljud från dig.

1 Stäng av headsetet i 10 sekunder

2 Slå på headsetet i en tyst miljö

När du har på dig headsetet hör du namnet på den som ringer, så att du kan avgöra om du vill
svara på eller ignorera samtalet utan att behöva titta på telefonskärmen.

Namnet på den som ringer meddelas:

• om telefonen har stöd för PBAP (Phone Book Access Profile)

• om du gav åtkomst till dina kontakter under parkopplingsprocessen (för många mobiltelefoner är
det här förinställt så att du inte behöver göra någonting)

• om den som ringer står med i kontaktlistan i telefonen

Namnet på den som ringer meddelas inte: om den som ringer är okänd, inte står med i listan, är
blockerad eller om språket inte stöds.

Ändra
headsetinställningar

Kalibrera om ljudet i
headsetet

Namnmeddelande (endast
mobiltelefon)
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Uppdatera firmware regelbundet för att förbättra prestanda och lägga till nya funktioner för
headsetet.

Du kan uppdatera firmware på en dator med Plantronics Hub för Windows och Mac eller på en
mobil enhet med Plantronics Hub för iOS och Android. Hämta Plantronics Hub på 
plantronics.com/software. Välj:

• Plantronics Hub för Windows eller Mac: Anslut headsetet till datorn och kontrollera tillgängliga
firmwareuppdateringar i Uppdateringar

• Plantronics Hub för iOS eller Android: Parkoppla headsetet till din smarttelefon och kontrollera
tillgängliga firmwareuppdateringar i Inställningar

När du uppdaterar firmware:

• Ta bort headsetet från örat. Använd inte headsetet eller enheten förrän uppdateringen är
slutförd.

• Koppla från headsetet från andra enheter, t.ex. telefoner, surfplattor och datorer

• Starta inte en andra uppdatering från en andra enhet

• Spela inte upp media på din smarttelefon

• Undvik att ringa och svara på samtal

OBSERVERA Smarttelefon: Om du får många samtal, e-postmeddelanden eller texter, försök slå på
funktionen Stör ej i telefonens inställningar medan du uppdaterar.

Om en trådlös firmwareuppdatering har misslyckats flera gånger eller headsetet slutar svara, gör
du följande:

1 Hämta och installera Plantronics Hub för Windows/Mac på plantronics.com/software.

2 Anslut headsetet till en dator via en USB-kabel

3 Öppna Plantronics Hub, gå till Hjälp > Support > Firmwareuppdateringar och återställning och
ange produkt-ID (PID) för att slutföra återställningen

Hitta ditt produkt-ID (PID). Välj:

• Plantronics Hub-appens instruktioner för återställning av headset

• Plantronics Hub-appens hemskärm

Uppdatera firmware

Headsetåterställning
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Mina öronsnäckor sitter inte kvar på
hörlurarna.

Se till att öronsnäckorna sitter fast ordentligt på
hörlurarna. Se Byta ut öronsnäckor.

När jag använder mitt headset med ett
telefonprogram fungerar inte headsetets
samtals- och sekretessknappar.

Kontrollera följande:
• Se till att telefonprogrammet du använder stöds.

Information om det finns i www.plantronics.com/
softphonecompatibility.

• Se till att du har Plantronics Hub för Windows/Mac
installerat om det krävs för att få kontrollfunktioner för
headset (svara/avsluta och avstängd mikrofon). Se Läsa in
programvara.

Headsetets ljud fungerar inte som förväntat
när det är anslutet till datorn.

• Under ett pågående samtal kan ingen höra
mig

• Under ett samtal kan jag inte höra någon

• Ingen musik hörs i headsetet

• När jag spelar musik och ett samtal kommer
in är musiken för hög eller pausas inte

Om du vill konfigurera headsetets ljud på datorn ska du
läsa Konfigurera för media.

Jag upplever störningar och ljudbortfall när
jag sitter i ett samtal eller spelar upp media.

• Headsetet är konfigurerat för optimal prestanda vid
konferenssamtal. Stereotelefoni är på som standard. Om
du vill öka Bluetooth-räckvidden kan du ändra
inställningen genom att gå till Plantronics Hub >
Inställningar > Trådlöst > Utökat räckviddsläge.

• Du får bäst ljudmottagning om du bär telefonen på höger
sida av kroppen.

Under pågående samtal har andra svårt att
höra mig.

• Min röst låter dämpad eller avlägsen

• Andra hör mitt bakgrundsljud

Se Kalibrera om ljudet i headsetet.

Headsetets samtalstid stämmer inte. Ladda headsetet helt för att återställa precisionen för
meddelanden om samtalstid.

Felsökning
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Support

VILL DU HA MER HJÄLP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018Plantronics, Inc. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All användning av Plantronics, Inc. sker under licens. Google
Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Sökta patent finns.

210803-26 (09.18)
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