
FÅ MERE
AT VIDE

Voyager™ PRO HD
Bluetooth®-headset



SE GODT EFTER

OPKALDSKNAP
•	 Besvar	et	opkald,	eller	afslut	det	

(1 tryk). Se Få mere at vide om sensorer  
for at finde ud af, hvordandu besvarer 
opkald uden at trykke på en knap.

•	 Genopkald	(2 tryk)
•	 Start	stemmestyret	opkald	(tryk i 2 

sek., indtil tonen høres)
•	 Genopret	tabt	Bluetooth-forbindelse	

(1 tryk)
•	 Overfør	lyd	til/fra	headset	(tryk i 1 

sekund under et opkald)
•	 Ring	op	til	Plantronics	stemme-	og	

tekst-tjeneste	Vocalyst™	(3 tryk). Du 

skal aktivere Vocalyst-tjenesten først. 

Se Vocalyst-brochuren for at få flere 

oplysninger. 

TæND/SLuK-KNAP
•	 Til/fra	(tryk 2 sekunder)
•	 Batteriniveau-stemmemeddelelser	

(1 tryk)
•	 Aktiver	parring	efter	indledende	
opsætning	(tryk, indtil LED-indikatoren 
blinker rødt/blåt)

MIKRO-uSB-OPLADNINGSPORT
•	 Med	220	volts	oplader:	90 timer giver 

fuld opladning
•	 Fuld	opladning	inden	første	brug
•	 Bedste	ydeevne	ved	fuld	opladning

VOLuMEN-/LYDLØS-KNAPPER
•	 Volumen:	op/ned	(tryk en gang på  

knappen + eller – for hvert niveauskift)
•	 Lydløs	under	et	opkald:	tænd/sluk  

(tryk 1 sekund på både + og – knapperne)
•	 Musik	eller	lyd:	pause/afspil	(tryk 1  

sekund på både + og – knapperne)  
Se Få mere at vide om sensorer for at  
finde ud af,hvordan du sætter musik  
på pause uden at trykke på en knap.

LCD
•	 Opladning	(konstant rød)
•	 Batteristatus	(1-6 timer tilbage = 1 rødt 

blink, lav = 2 røde blink, kritisk lav = 
3 røde blink)

•	 Parringstilstand	(skiftevis rød/blå blink)
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Vær	på	den	sikre	side!	Læs	
sikkerhedsvejledningen	for	oplysninger	
om	vigtige	sikkerhedsinstruktioner,	
opladning,	batteri	og	myndighedskrav,	
før	du	anvender	dit	nye	headset.



TILPASNING
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Giv dit headset et personligt præg 
Gå ind på plantronics.com/myheadset for at 
opdatere og tilpasse dit headset med funktioner 
som f.eks.:

•	Sprogindstillinger	for	stemmemeddelelser

•	Plantronics	Vocalyst™ stemme- og tekst- 
tjenester (hvis det er understøttet i din region)

•	Plantronics-apps	til	forbedring	af	din 
håndfri oplevelse

•	Deaktiver/aktiver	sensorerne

•	Deaktiver/aktiver	funktionen	A2DP	til 
streaming af lyd

•	Firmwareopdateringer,	når	de	udsendes

Download den medfølgende app
Vores gratis MyHeadset-app giver dig tip, tricks og 
værktøjer	til	din	Android-telefon.	Et	hurtigt	download	
fra	Android	Market	får	dig	i	gang.

•	Parring	til	din	Android	med	et	enkelt	tryk	

•	Optag	et	memo,	og	e-mail	det

•	Få	mere	at	vide	om	A2DP-lydstreaming

•	Link	til	Vocalyst™ (hvis det er understøttet i 
din region)

•	Se	ofte	stillede	spørgsmål	om	produkter 
samt brugervejledning



OPRET FORBINDELSE TIL DIN TELEFON
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"Parring" er den 
opsætningsproces, 
 som opretter forbindelsen 
mellem dit headset og din 
telefon. Inden du bruger dit 
headset første gang, skal du 
parre det med din Bluetooth-
aktiverede telefon.

”Multipoint” lader dig parre 
dette headset med to 
telefoner, så du kan besvare 
et opkald fra dem begge.

1. KLAR

Første	gang,	lige	ud	af	æsken:

Tænd for headsettet. LED-
indikatoren blinker rødt/blåt for at 
indikere parringstilstand.

Foretag	parring	med	ny	eller	en	
ekstra	telefon:

Mens headsettet er slukket skal du 
holde tænd/sluk-knappen nede, 
indtil LED-indikatoren blinker rødt/
blåt.

2. PARAT

Aktiver	Bluetooth-funktionen 
på din telefon, og brug derefter 
telefonen til at tilføje/søge efter/
finde nye Bluetooth-enheder.

Telefoner	har	forskellige	menuer	
at	vælge	fra,	f.eks.:

iPhone: Indstillinger > Generelt >  
Bluetooth > Til (starter søgning 
efter enheder).

BlackBerry®-smartphone:	Settings/
options	>	Bluetooth:	On	>	Search 
for devices. (Indstillinger > 
Bluetooth: Til > Søg efter enheder).

Android™: Settings > Wireless & 
Networks	>	Bluetooth:	On	>	Scan	
for devices (Indstillinger > Trådløst 
& netværk > Bluetoothindstillinger > 
Scan efter enheder)

3. TILSLuT

Vælg	"PLT_VoyagerPro"	fra	listen	
over Bluetooth-enheder, der vises 
på din telefon.

Hvis din telefon beder om en 
adgangskode, skal du indtaste fire 
nuller (0000). Du får muligvis vist 
**** på skærmen.

Nogle telefoner beder om 
bekræftelse på headsetforbindelsen 
efter parring.

Headset-indikatoren holder op med 
at blinke rødt/blåt, når din telefon 
og dit headset er parret/forbundet.

Du kan nu foretage opkald ved at 
bruge telefonens tastatur eller den 
stemmestyrede opkaldsfunktion.
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FIND DIN PASFORM
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Sørg for at have en god pasform 
for at opnå den bedste lyd, 
komfort og sensorgenkendelse.

Headsettet leveres med den mellemstore øreprop 
installeret, men du kan skifte den ud med den valgfrie lille 
eller store øreprop, der følger med.



FÅ MERE AT VIDE OM SENSORER

Smart Sensor™-teknologien i dette 
headset registrerer, når headsettet bæres, 
og kan automatisk udføre tidsbesparende 
funktioner. 

Besvarer opkald automatisk 
Når du har et indgående opkald, skal du 
tage headsettet på, så besvares opkaldet 
automatisk, og du hører en stemmemeddelelse 
om, at opkaldet besvares. Du behøver ikke at 
trykke på opkaldsknappen.

Ringer ikke op ved et uheld 
Når du ikke har headsettet på, låses 
opkaldsknappen for at undgå utilsigtede 
opkald.	Opkaldsknappen	låses	op,	når	du	tager	
headsettet på.

Viderestiller indgående opkald 
Hvis du ikke bærer headsettet på øret, og der 
er et indgående opkald, viderestilles det til din 
telefon, som muligvis er nemmere at finde.

Når du tager headsettet på, overføres opkaldet 
til headsettet, og besvares automatisk. Du 
hører en stemmemeddelelse om, at opkaldet 
besvares.

Hvis du allerede har headsettet på øret, og 
der er et indgående opkald, viderestilles 
det til headsettet, så du kun skal trykke på 
opkaldsknappen for at besvare opkaldet.

Ved, hvornår lyden skal sættes på pause 
Hvis din telefon, bærbare pc eller tablet pc 
understøtter	Bluetooth	A2DP-stereostreaming,	
kan du lytte til streamet lyd.

Hvis du tager headsettet af, mens du lytter til 
streamet lyd, sætter sensorerne automatisk 
lyden på pause, indtil headsettet sættes 
tilbage på øret. Hvis du har streamet lyd i 
mindre end 10 sekunder, skal du genstarte 
medieafspilleren manuelt.
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MERE OM MuLTIPOINT
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Sådan foretages et opkald 
Når der er tilsluttet to telefoner, vil 
headsettet foretage et opkald eller 
genopkald fra den telefon, der sidst 
foretog et udgående opkald.

For at bruge den anden parrede telefon 
i stedet, skal du foretage opkaldet ved 
at bruge knapperne på den telefon. 
Den anden telefon vil da aktivere sin 
forbindelse med headsettet.

BEMæRK: Headsettet kan ikke parkere 
et igangværende opkald, mens der 
besvares et opkald fra den anden 
telefon.

Plantronics	Voyager	PRO	
HD understøtter multipoint-
teknologi, som giver dig 
mulighed for at bruge ét headset 
med to forskellige Bluetooth-
mobiltelefoner.

For at parre headsettet med 
endnu en telefon skal du se 
Opret	forbindelse	til	din	telefon.

Sådan besvarer du et opkald mens du 
taler i den anden parrede telefon 
For at besvare et nyt opkald på den 
anden telefon er du nødt til at afslutte 
det igangværende opkald eller føre 
det tilbage til den første telefon. Se, 
hvordan du overfører opkaldet, under 
Se godt efter.

Hvis du vælger ikke at svare, går det 
andet opkald videre til Voice Mail.

Besvarelse	af	et	indgående	opkald	fra	
den	anden	telefon,	mens	du	allerede	er	i	
gang	med	et	andet	opkald:

1. Før du besvarer det andet opkald, skal 
du afslutte det første ved at trykke på 
opkaldsknappen.

2. Besvar det "indgående opkald" ved at 
trykke på opkaldsknappen igen.

TIP: For at undgå problemer 
med multipoint skal du bruge 
opkaldsknappen på headsettet frem for 
telefonens taster.



TIPS

Lyt til stemmen 
Dit headset giver automatisk 
forskellige statusalarmer:
•	når	du	tænder/slukker
•	når	du	er	ved	at	løbe	tør	for	taletid
•	når	et	opkald	bliver	besvaret	ved	at	placere 

headsettet på dit øre
•	når	Bluetooth-forbindelsen	mistes/ 

genetableres.

Som standard giver headsettet stemme-
meddelelser på amerikansk engelsk. For 
at høre stemme-meddelelserne på britisk 
engelsk, tysk, fransk eller spansk, skal du 
tilpasse dit headset. Se Tilpasning.

Nulstil sensorerne 
Hvis dit headset ikke sidder bekvemt i dit øre, 
eller det glemmer, hvor det befinder sig, kan 
du være nødt til at nulstille sensorerne. 

Tilslut headsettet til opladeren, og placer 
headsettet på en flad, ikke-metallisk overflade i 
10 sekunder, før du tager det på igen.
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SPECIFIKATIONER

Taletid Op	til	6	timer

Standbytid Op	til	5	dage

Driftsafstand	(rækkevidde) Op	til	10	meter,	Klasse	II

Vægt	på	headset 17 gram

Opladningstilslutning Mikro-USB-kabel	og	AC/DC	100-240V
med mikro-USB-stik

Batteritype Genopladeligt litium-ion-polymer, kan ikke udskiftes

Opladningstid	(maks.) 90 min. for fuld opladning 

Strøm	specifikationer 5	V	DC	–	180	mA

Bluetooth-version Bluetooth v3.0

Bluetooth-profiler A2DP	(Advanced	Audio	Distribution	Profile),
AVRCP	(Audio	Video	Remote	Control)
Håndfri	v1.5	(HFP),	Headset	v1.1	(HSP),
Secure	Simple	Pairing	(SSP)

Driftstemperatur 0	-	40	°C

Opbevaringstemperatur	 0	-	40	°C	

Opladningstemperatur 0	-	40	°C
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BRuG FOR MERE HJæLP?

*Support på engelsk plantronics.com

Plantronics	Ltd 
Wootton	Bassett,	UK 
Tel: 0800 410014

 
 
+44 (0)1793 842443*

Czech	Republic 
+44 (0)1793 842443*

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

Plantronics	GmbH 
Hürth, Deutschland 
Kundenservice: 
Deutschland  0800 9323 400 
Österreich  0800 242 500 
Schweiz		0800	932	340

Για περισσότερεό 
πληροφορόεό:  
+44 (0)1793 842443*

Plantronics	Iberia,	S.L. 
Madrid, España 
Tel: 902 41 51 91

Finland 
Tel: 0800 117095

Plantronics	Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
Tel: 0800 945770

Plantronics	BV 
Regus	House 
Harcourt	Centre 
Harcourt	Road 
Dublin 2, Ireland 
Service	ROI:	1800	551	896

:όόόό όόό ,όόόό όόόόό  
+44 (0)1793 842443*

További információk: 
+44 (0)1793 842443*

Plantronics	Acoustics	 
Italia Srl, Milano, Italia 
Numero Verde: 800 950934

Plantronics	B.V. 
Hoofddorp, Nederland 
NL 0800 7526876 
BE 0800 39202 
LUX 800 24870

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej informacji:  
+44 (0)1793 842443*

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
+44 (0)1793 842443*

Дополнительная 
информация: 
+44 (0)1793 842443*

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
+44 (0)1793 842443*
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Se sikkerhedsoplysninger i  
den separate brochure "For din egen sikkerhed"

Oplysninger om 2 års begrænset garanti: 
www.plantronics.com/warranty

BRuG FOR MERE HJæLP?

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com
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