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([ ])

ANC

Volym upp/ned

Spola bakåt*

Spela upp/pausa musik*

Spola framåt*

ANC Aktiv bullerdämpning

Laddningsuttag

Aktivt samtal = sekretess på/av

Inaktiv = OpenMic-funktionen (du kan höra omgivningen)

Indikatorlampor på headsetet för parkoppling, batterinivå och onlineindikator

Samtalsknapp ([ ])

Strömknapp

Knapp för Bluetooth-parkoppling

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

Översikt

Headset
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OBSERVERA *Innehållet kan variera beroende på produkt.

OBSERVERA Både laddningsstället och Micro-USB-kabeln kan kopplas antingen till datorn eller till
en väggladdare. Laddningsstället behöver bara kopplas till datorn när du vill genomföra en
firmwareuppdatering.

USB-indikatorlampor Vad de betyder

Blinkar rött och blått Para ihop

Lyser blått Parkoppling avslutad: Ansluten

Blinkar blått. Samtal pågår

Fast rött sken Sekretess aktiverad

Lampan blinkar lila Spela upp musik/media från datorn

Laddningsställ*

USB-adapter för
Bluetooth

4



Bluetooth-USB-adaptern levereras ihopparad i förväg med headsetet.

1 Koppla Bluetooth-USB-adaptern direkt till den bärbara eller stationära datorn.

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

3 VALFRITT: Samtallskontroll för headset Vissa telefonprogram kräver att Plantronics Hub för
Windows och Mac (plantronics.com/software) installeras för att headsetets kontrollfunktioner ska
aktiveras (svara/avsluta och sekretess).
OBSERVERA Med Plantronics Hub-programvaran kan du även anpassa headsetets funktioner via
avancerade inställningar och alternativ.

Din USB Bluetooth-adapter för HiFi är förinställd för att kunna ta emot samtal. Om du vill lyssna
på musik behöver du konfigurera USB Bluetooth-adaptern.

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 parkopplingssläge trycker du och håller ned strömknappen i riktning
mot Bluetooth-ikonen tills du hör "pairing" (parkoppling) och indikatorlamporna för headsetet
blinkar rött och blått.

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

• AndroidInställningar > Bluetooth:På > Sök efter enheter*

OBSERVERA *Menyerna kan variera med olika enheter.

3 Välj "PLT Focus".
Om det behövs anger du fyra nollor (0000) som lösenord eller godkänner anslutningen.

När enheterna är parkopplade hörs "pairing successful" (parkoppling avslutad) och
indikatorlamporna för headsetet slutar blinka.
OBSERVERA Ditt headset kan paras ihop med upp till 8 enheter men endast två anslutningar kan
behållas samtidigt, detta gäller även USB Bluetooth-adaptern.

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

2 Ställ in ihopparningsläge för headsetet.

Anslut och parkoppla

Ansluta till en dator

Konfiguration av USB-
adaptern

Parakoppla med en mobil

Koppla in USB-adaptern
igen
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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.
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Ställ in mikrofonen för höger eller vänster öra genom att rotera mikrofonbommen uppåt och över
till den andra sidan. Mikrofonbommen bör vara riktad mot ena mungipan.

TIPS  Headsetet känner av när du byter sida på mikrofonbommen och synkroniserar ljudet och
kontrollerna så att de passar den sida du valt.

VIKTIGT Innan du använder headsetet bör du ladda det helt, så att precisionen för meddelanden om
samtalstid återställs.

Ladda headsetet med laddningshållaren eller Micro-USB-kabeln. Indikatorlamporna för headsetet
blinkar under laddningen. Det kan ta upp till 2 timmar att ladda headsetet helt. LED-lamporna
slocknar när laddningen är klar.
OBSERVERA Både laddningshållaren och Micro-USB-kabeln kan kopplas antingen till datorn eller till
en väggladdare. Koppla till datorn behöver du bara göra när du vill genomföra en
firmwareuppdatering.

Laddningshållare Micro-USB-kabel

Headset, LED Batteristatus

blinkar blått 4-5 gånger Hög batterinivå

blinkar blått 2-3 gånger Medelbatterinivå

blinkar rött 1 gång Låg batterinivå

blinkar rött Kritiskt låg batterinivå – ladda headsetet

Det finns flera sätt att kontrollera headsetets batteristatus.

1 Sätt på dig headsetet och tryck på samtalsknappen  för att lyssna på röstkommandona (endast
för smarttelefon).

2 När du inte använder headsetet trycker du valfri knapp, men inte knappen för samtalskontroll och
tittar på headsetets indikatorlampor.

Passform och laddning

Användning för höger
eller vänster öra

Ladda headsetet

Kontrollera batteristatus
för headsetet
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3 Sätt headsetet i laddningsstället och titta på headsetets indikatorlampor.
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Vissa telefonprogram kräver att Plantronics Hub för Windows och Mac är installerade för att
headsetets kontrollfunktioner ska aktiveras (svara/avsluta och sekretess).

1 Du kan installera Plantronics Hub för Windows och Mac på datorn genom att gå till 
plantronics.com/software.

2 Hantera inställningarna för headsetet med datorn eller mobilen via Plantronics Hub för Windows
och Mac respektive Plantronics Hub för iOS och Android (plantronics.com/software).

Plantronics Hub iOS och Android Windows och Mac

Samtalskontroll för
telefonprogram

X

Ändra språkinställning för
headsetet

X

Uppdatera fast programvara X

Aktivera eller stäng av
funktioner

X X

Visa bruksanvisning X

Batterimätaren X X

Läs in programvara
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([ ])

ANC

Volym upp/ned

Spola bakåt*

Spela upp/pausa musik*

Spola framåt*

ANC Aktiv bullerdämpning

Laddningsuttag

Aktivt samtal = sekretess på/av

Inaktiv = OpenMic-funktionen (du kan höra omgivningen)

Indikatorlampor på headsetet för ihopparning, batterinivå och onlineindikator

Samtalsknapp ([ ])

Strömknapp

Knapp för Bluetooth-ihopparning

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

Besvara eller avsluta ett samtal
Tryck på samtalsknappen .

Ring upp det senaste numret (smarttelefon)
Om du vill ringa det senast uppringda numret trycker du två gånger på samtalsknappen .

Grunderna

Ringa/besvara/avsluta
samtal
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Röstuppringning (smarttelefon)
Om smarttelefonen har röstaktiverad styrning håller du samtalsknappen  nedtryckt i 2 sekunder
och väntar på röstuppmaningen. Sedan säger du till den att ringa upp namnet på en sparad
kontakt.

När du är i ett aktivt samtal väljer du att:
• Trycka på den röda sekretessknappen

• Ta av/sätta på headsetet medan du är i ett aktivt samtal (kräver aktiva smarta sensorer)

* Kräver Plantronics Hub för Windows och Mac (plantronics.com/software)

Om du har aktiverat sekretess under ett aktivt samtal och sedan börjar prata får du
skrivbordsavisering om att mikrofonljudet är av. Du kan välja att få röstmeddelande genom att
hantera sekretessfunktionerna med Plantronics Hub för Windows och Mac.

När du inte är i ett samtal kan du trycka på den röda sekretessknappen för att aktivera OpenMic
och höra din omgivning. Kontrollera hur mycket du vill höra av bakgrundsljud genom att justera
volymkontrollen.

Rotera volymkontrollen  framåt (+) eller bakåt (–) för att ändra volymen.

Välj:
• Ta på/ta av headsetet (kräver smarta sensorer som är aktiva)

• Tryck på knappen för play/paus 

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

Tryck på framåtknappen  eller bakåtknappen  för att välja spår.
OBSERVERA Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet. Fungerar inte med
webbaserade program.

Smarta sensorer reagerar när du sätter på eller tar av dig hörlurarna.

Med aktiva sensorer När du sätter på dig headsetet
kan du:

När du tar av dig headsetet kan
du:

Ring besvara samtalet Aktivera sekretess

Musik/media fortsätta spela musik/media (om
den spelade innan du tog av
headsetet)*

pausa musik/media (om den
spelar)*

Ljud av avaktivera sekretess om du är i
ett samtal

aktivera sekretess om du är i ett
samtal

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

Återställa sensorer
Du kan behöva återställa sensorerna om de inte fungerar som väntat.

Det finns två sätt att återställa sensorerna för headsetet. Välj:
• Håll headsetet påslaget och ladda det med laddningshållaren i 10 sekunder

Sekretess på/av

Påminnelse om att
sekretess är på*

OpenMic

Volym

Spela upp eller pausa
musik

Spola

Använda sensorer
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• Håll ned sekretessknappen  och knappen för uppspelning/paus  i mer än 4 sekunder tills
indikatorlamporna blinkar lila två gånger. Undvik att nudda hörlurarnas vaddering och låt den inte
vidröra någon yta

Inaktivera sensorer
Du kan inaktivera de smarta sensorerna på ditt headset på flera sätt:

• Hantera sensorer via Plantronics Hub programvara

• Håll ned både sekretessknappen  och samtalsknappen  i mer än 4 sekunder tills
indikatorlampan blinkar lila och sedan rött. Upprepa processen för att återaktivera;
indikatorlampan blinkar då lila och sedan blått

OBSERVERA Det går inte att inaktivera sensorer medan ljud spelas.

Aktiv bullerdämpning (ANC) minskar buller från omgivningen och förbättrar kvaliteten på ljud och
musik.

ANC är förinställd på headsetet. För att stänga av ANC skjuter du reglaget bort från "ANC".

ANC
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Om du lämnar hörlurarna påslagna och utanför räckvidden för den ihopparade telefonen eller
USB-adaptern i mer än 7 dagar aktiveras DeepSleep-läget för headsetet, vilket innebär att du
sparar batteriladdning.

När headsetet är inom räckvidden för telefonen eller USB-adaptern igen trycker du på
samtalsknappen  för att lämna DeepSleep-läget.

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.

Du kan ändra språk på röstmeddelandena för headsetet (till exempel "mute on" (sekretess på).

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

2 Docka headsetet i laddningsstället och anslut det direkt till datorn.

3 Koppla från headsetet från övriga enheter. Dra ur USB-adaptern från datorn.

4 Öppna Plantronics Hub för Windows/Mac och gå till Inställningar > Språk för att se språkval för
röstmeddelanden.

Firmwareuppdateringar är till för att hålla headsetet med den senaste tekniken.

Uppdatera din firmware för att:

• Ändra språk för röstmeddelanden och kommandon

• Förbättra prestandan

• Lägga till nya funktioner för din enhet

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

2 För att uppdatera firmware för ditt headset ska du docka headsetet i laddningsstället och ansluta
det direkt till datorn. Koppla från headsetet från övriga enheter. Dra ur USB-adaptern från datorn.

3 Öppna Plantronics Hub för Windows/Mac och gå till fliken Uppdateringar för att se om det finns
några aviseringar angående firmwareuppdateringar.
TIPS

• Undvik att ringa och svara på samtal medan uppdateringen sker

Fler funktioner

DeepSleep-läge

Svara samtal från en
andra enhet

Ändra språk

Uppdatera firmware
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Innehållet kan variera beroende på produkt.

Headset Laddställ

Bluetooth-USB-adapter Bärväska Micro-USB-kabel

Säljs separat på plantronics.com/accessories.

Väggladdare

Det här finns i förpackningen

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

Kontrollera följande:
• Se till att det telefonprogram du använder stöds. Information om

det finns i vår kompatibilitetsguide.

• Se till att du har Plantronics Hub för Windows/Mac (v. 3.6 eller
senare) installerat om det krävs för att få kontrollfunktioner för
headset (svara/avsluta och stänga av mikrofon). Se Läsa in
programvara.

Jag kan inte sätta på mikrofonen för
mitt headset när jag är i ett
telefonprogramsamtal.

Se till att du har Plantronics Hub för Windows/Mac (v. 3.6 eller
senare) installerat.

Headsetets sensorer fungerar inte
som förväntat.

• Ett samtal besvaras inte automatiskt
när jag tar på mig headsetet

• Mikrofon på/mikrofon av fungerar
inte när jag tar på/av headsetet
under ett samtal

• Under ett samtal slås sekretess
oväntat på.

Om headsetets sensorer inte fungerar som förväntat kan du
behöva återställa sensorerna. Se Återställa sensorer.

Under ett pågående samtal kan
ingen höra mig.

Konfigurera headsetet som standardenhet för ljudinspelning/
ljuduppspelning.

För Windows går du till Start-menyn > Kontrollpanelen > Ljud >
fliken Inspelning. Markera Plantronics BT600, högerklicka, välj
”Ange som standardenhet” och klicka på OK.

För Mac går du till Apple-menyn > Systeminställningar > Ljud >
fliken Ljud ut och väljer Plantronics BT600.

Under ett samtal kan jag inte höra
någon.

Konfigurera headsetet som standardenhet för ljuduppspelning/
ljudinspelning.

För Windows går du till Start-menyn > Kontrollpanelen > Ljud >
fliken Uppspelning. Markera Plantronics BT600, högerklicka, välj
”Ange som standardenhet” och klicka på OK.

För Mac går du till Apple-menyn > Systeminställningar > Ljud >
fliken Ljud in och väljer Plantronics BT600.

Jag upplever störningar och
ljudbortfall under samtal.

Headsetet är konfigurerat för optimal prestanda vid
konferenssamtal. Stereotelefoni är på som standard. Du kan öka
Bluetooth-kapaciteten genom att ändra inställningen från
stereotelefoni till monotelefoni. Du gör detta genom att hålla ned
sekretessknappen i fyra sekunder när du inte är i ett samtal tills du
hör "Wideband stereo off" (bredbandsstereo avstängt). Du kan
även ändra inställningen i Plantronics Hub för Windows/Mac
genom att gå till Inställningar > Trådlöst > Utökat räckviddsläge.

Ingen musik hörs i headsetet. Om du vill konfigurera din USB-adapter för att spela musik läser du 
Konfigurera USB-adaptern.

Om tar av mig headsetet medan jag
lyssnar på direktuppspelat ljud på
min Mac, så börjar iTunes spela när
jag tar på mig headsetet igen.

Det här är ett känt problem. Stäng av inställningen spela/pausa i
sensorfliken i Plantronics Hub för Windows/Mac.

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

Om du vill konfigurera din USB-adapter för att spela musik läser du 
Konfigurera USB-adaptern.

Headsetets samtalstid stämmer
inte.

Ladda headsetet helt för att återställa precisionen för
meddelanden om samtalstid.

Jag hör ett eko när inget samtal är
aktivt.

Kontrollera om OpenMic är aktiverat genom att trycka på den röda
sekretessknappen på bommen när du inte är i samtal. Vår unika
OpenMic-funktion gör att du kan kontrollera nivån på hur mycket
omgivande ljud du hör.
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SV
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Support på engelska

Fullständig garantiinformation finns på plantronics.com/warranty.

Support

VILL DU HA MER HJÄLP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

USA

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Nederländerna

© 2019Plantronics, Inc. Plantronics, Voyager, DeepSleep och Simply Smarter Communications är varumärken som tillhör Plantronics, Inc. och är
registrerade i USA och andra länder. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All användning av Plantronics, Inc. sker under
licens. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Patent: US 8,208,673; 8,494,153; CN ZL201530152759.7; ZL201530152785.X; EM 002700138; 002700146; IN 272226; 272227; KO 30-833989; TW
D171945; sökta patent finns.

205084-26 (12.19)
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