
MEER
INFORMATIE

Voyager™ PRO HD
Bluetooth®-headset



GOED BEKEKEN

GESPREKSKNOP
•	 Gesprek	aannemen	of	beëindigen (1x 

tikken). Zie Meer over sensoren voor 
informatie over aannemen zonder een 
knop in te drukken.

•	 Nummer	herhalen	(2x tikken)
•	 Bellen	via	spraakherkenning	inschakelen	

(2 sec. indrukken tot signaal klinkt)
•	 Opnieuw	verbinden	na	verlies	van	
Bluetooth-verbinding (1x tikken)

•	 Audio	omleiden	van/naar	de	headset (1 
seconde indrukken tijdens een gesprek)

•	 Plantronics	Vocalyst™	spraak-	en	
berichtenservice	bellen	(3x tikken). U dient 
uw Vocalyst-service eerst te activeren. Zie 
de Vocalyst-folder voor details. 

AAN/UIT-KNOP
•	 Aan	of	uit	(2 sec. indrukken)
•	 Gesproken	meldingen	voor	batterijniveau 

(1x tikken)
•	 Koppelingsmodus	activeren	nadat	
reeds	eerder	een	koppeling	tot	stand	is	
gebracht (indrukken tot lampje rood/
blauw knippert)

MIcRO USB-OPlAADAANSlUITING
•	 Met	220	V-lader:	90 minuten voor 

volledig opladen
•	 Volledig	opladen	voor	het	eerste	gebruik
•	 Beste	prestaties	als	de	headset	volledig	
is	opgeladen

VOlUME-/MUTEKNOPPEN
•	 Volume	hoger/lager	(tik op + of – voor 

volumewijziging)
•	 Mute	tijdens	een	gesprek:	aan/uit (knoppen 

+ en - 1 seconde  ingedrukt houden)
•	 Muziek	of	audio:	pauzeren/afspelen	

(knoppen + en - 1 seconde ingedrukt houden). 
Zie Meer over sensoren voor informatie over 
pauzeren zonder een knop in te drukken.

lED
•	 Opladen	(brandt rood)
•	 Batterijstatus (1-6 uur resterend = knippert 

1x rood, bijna leeg = knippert 2x rood, leeg 
= knippert 3x rood)

•	 Koppelingsmodus	(knippert rood/blauw)
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Wees	veilig!	Zie	het	veiligheidsboekje	
voor	belangrijke	informatie	over	
veiligheid,	opladen,	batterijen	en	wet-	en	
regelgevingen	voordat	u	deze	nieuwe	
headset	gebruikt.



AANPASSEN
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Maak uw headset persoonlijker 
Ga naar plantronics.com/myheadset om uw headset 
te updaten en aan te passen met opties zoals:

•	Taalopties	voor	gesproken	meldingen

•	Plantronics	Vocalyst™ spraak- en berichtenservices 
(als uw regio dit ondersteunt)

•	Plantronics-apps	om	uw	handsfree-ervaring 
te verbeteren

•	De	sensoren	in-	en	uitschakelen

•	De	A2DP-functie	voor	audiostreamen 
in- en uitschakelen

•	Firmware-updates	zodra	deze	beschikbaar	zijn

Download de MyHeadset-app
Onze gratis MyHeadset-app biedt tips, trucs en 
hulpmiddelen	voor	uw	Android-telefoon.	Met	een	
snelle	download	vanaf	de	marketplace	voor	Android-
telefoons kunt u aan de slag.

•	Uw	Android	koppelen	met	één	tik

•	Een	memo	opnemen	en	e-mailen

•	Meer	informatie	over	A2DP-audiostreamen

•	Koppelen	aan	Vocalyst™ (als uw regio dit 
ondersteunt)

•	Bekijk	de	veelgestelde	vragen	over	het	product	en	
de gebruikershandleiding



VERBINDEN MET UW TElEFOON
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Koppelen is het proces 
waarbij uw headset wordt 
gekoppeld aan uw telefoon. 
Voordat u de headset voor 
de eerste keer gebruikt, moet 
deze	aan	uw	Bluetooth-
telefoon worden gekoppeld.

Met multipoint kunt u deze 
headset aan twee telefoons 
koppelen, zodat u op beide 
telefoons oproepen kunt 
beantwoorden.

1. GEREEDMAKEN
Eerste	keer,	uit	de	verpakking:

Schakel de headset in. Het lampje 
knippert rood/blauw om de 
koppelingsmodus aan te geven.

Een	nieuwe	of	tweede	telefoon	
koppelen:

Houd wanneer de headset is 
uitgeschakeld de aan/uit-knop 
ingedrukt	tot	het	LED-lampje	rood/
blauw begint te knipperen.

2. INSTEllEN
Activeer	de	Bluetooth-functie	op 
uw telefoon en gebruik daarna de 
telefoon	om	nieuwe	Bluetooth-
apparaten te zoeken/te detecteren/
toe te voegen.

Telefoons	hebben	verschillende	typen	
menu's,	bijvoorbeeld:

iPhone:	Instellingen	>	Algemeen	>	
Bluetooth	>	Aan	(start	het	zoeken	
naar toestellen)

BlackBerry®-smartphone:		
Instellingen/opties	>	Bluetooth:	Aan	>	
Zoeken naar toestellen

Android™:	Instellingen	>	Draadloos	en	
netwerken	>	Bluetooth:	Aan	> Zoeken 
naar apparaten

3. VERBINDEN
Selecteer	'PLT_VoyagerPro'	in	de	lijst	
met	Bluetooth-apparaten	op 
uw telefoon.

Als	de	telefoon	een	pincode	vraagt,	
voert u vier nullen in (0000). U ziet 
mogelijk **** op het scherm.

Sommige telefoons vragen ook om 
de headsetverbinding te bevestigen 
na de koppelingsprocedure.

Het lampje van de headset stopt 
met rood/blauw knipperen zodra 
de telefoon en de headset zijn 
gekoppeld/verbonden.

U kunt nu oproepen plaatsen met het 
toetsenblok van uw telefoon of de 
spraakherkenningsfunctie.
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DE JUISTE PASVORM
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Gebruik een goed passend oordopje 
voor de beste geluidskwaliteit, 
het meeste comfort en optimale 
sensorherkenning.

Op de headset zit een medium oordopje, dat u kunt 
vervangen door het kleinere of grotere oordopje dat 
is meegeleverd.



MEER OVER SENSOREN

De	Smart	Sensor™-technologie in deze 
headset detecteert wanneer de headset wordt 
gedragen en kan automatisch tijdbesparende 
functies uitvoeren. 

Oproepen worden automatisch beantwoord 
Zet uw headset op wanneer er een oproep 
binnenkomt.	De	oproep	wordt	automatisch	
beantwoord en u hoort het gesproken bericht 
"answering call" (oproep wordt beantwoord). U hoeft 
niet op de gespreksknop te drukken.  

U belt nooit per ongeluk 
Wanneer u uw headset niet draagt, wordt de 
gespreksknop automatisch vergrendeld om 
onbedoeld	bellen	te	voorkomen.	De	vergrendeling	
wordt opgeheven wanneer u de headset op zet.

Inkomende gesprekken worden doorgestuurd 
Wanneer u de headset niet draagt bij een 
binnenkomende oproep, wordt de oproep 
doorgestuurd naar uw telefoon, die op dat moment 
misschien gemakkelijker te vinden is.

Als	u	de	headset	vervolgens	op	zet,	wordt	de	oproep	
doorgeschakeld naar de headset en automatisch 
beantwoord. U hoort het gesproken bericht 
"answering call" (oproep wordt beantwoord).

Als	u	de	headset	al	draagt	bij	een	binnenkomende	
oproep, wordt het gesprek naar de headset doorge-
schakeld en hoeft u alleen op de gespreksknop te 
drukken om de oproep te beantwoorden.

Automatisch audio pauzeren 
Als	uw	telefoon,	laptop	of	tablet	Bluetooth	A2DP-
stereostreamen ondersteunt, kunt u naar gestreamde 
audio luisteren.

Als	u	de	headset	af	zet	tijdens	het	luisteren	naar	
gestreamde audio, onderbreken de sensoren 
automatisch de audio totdat de headset weer wordt 
opgezet.	Als	u	minder	dan	10	seconden	audio	hebt	
gestreamd, moet u de mediaspeler handmatig 
opnieuw opstarten.
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MEER OVER MUlTIPOINT
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Een nummer kiezen 
Wanneer er twee telefoons zijn 
verbonden, gebruikt de headset de 
telefoon waarmee het laatst een 
uitgaande oproep is gedaan om een 
oproep te starten of herhalen.

De	tweede	gekoppelde	telefoon	
gebruiken: kies een nummer met 
behulp van de bedieningsfuncties op 
die	telefoon.	De	tweede	telefoon 
maakt verbinding met de headset.

OPMERKING:	De	headset	kan	een	
gesprek niet in de wacht zetten 
terwijl u een oproep aanneemt 
van de tweede telefoon.

De	Plantronics	Voyager	PRO	
HD	ondersteunt	Multipoint-
technologie.	Hierdoor	kunt	u	één	
headset met twee verschillende 
Bluetooth-telefoons	gebruiken.

Raadpleeg	Verbinden met uw 
telefoon als u de headset wilt 
afstemmen op een tweede 
telefoon.

Een oproep beantwoorden terwijl u in 
gesprek bent op de andere gekoppelde 
telefoon 
Als	u	een	tweede	oproep	op	de	andere	
telefoon wilt beantwoorden, dient u het 
huidige gesprek te beëindigen of het 
gesprek door te schakelen naar de eerste 
telefoon.	Raadpleeg	Goed bekeken als u 
een gesprek wilt doorschakelen.

Als	u	ervoor	kiest	het	tweede	gesprek	
niet aan te nemen, wordt het gesprek 
doorgeschakeld naar uw voicemail.

Een	oproep	aannemen	vanaf	de	tweede	
telefoon,	terwijl	u	al	een	gesprek	voert:

1.	 Als	u	het	tweede	gesprek	wilt	
beantwoorden, dient u het eerste 
gesprek te beëindigen door op de 
gespreksknop te tikken.

2.	Als	u	het	"inkomende	gesprek"	wilt	
beantwoorden, drukt u nogmaals op 
de gespreksknop.

TIP: Als	u	problemen	met	Multipoint	
wilt vermijden, kunt u het beste de 
gespreksknop op de headset gebruiken 
in plaats van de bedieningsfuncties op 
uw telefoon.



TIPS

luister naar de stem 
Uw headset geeft automatisch verschillende 
statusmeldingen:
•	 als	de	headset	wordt	in-	of	uitgeschakeld
•	 als	u	weinig	gesprekstijd	hebt
•	 als	een	oproep	wordt	beantwoord	door 

de headset op het oor te plaatsen
•	 als	de	Bluetooth-verbinding	is	verbroken/ 

wordt hersteld

De	gesproken	meldingen	op	de	headset	zijn	in	het	
Amerikaans	Engels.	Voor	gesproken	meldingen	
in	Brits	Engels,	Duits,	Frans	of	Spaans	dient	u	uw	
headset aan te passen. Zie Aanpassen.

De sensoren opnieuw instellen 
Als	de	headset	niet	goed	in	uw	oor	past	of	de	locatie	
niet kan onthouden, moet u de sensoren mogelijk 
opnieuw instellen. 

Sluit de headset aan op de oplader en leg de headset 
voordat u deze weer gaat dragen 10 seconden neer 
op een plat, niet-metalen oppervlak.
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SPEcIFIcATIES

Gesprekstijd Maximaal 6 uur

Stand-bytijd Maximaal 5 dagen

Gebruiksafstand	(bereik) Maximaal	10	meter,	Klasse	II

Gewicht	headset 17 gram

Oplaadaansluiting Micro-USB-kabel	en	AC/DC-adapter	100–240	V
met	micro-USB-verbinding

Batterijtype Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

Oplaadtijd	(maximaal) 90 minuten voor volledig opladen 

Voeding 5	V	DC	-	180	mA

Bluetooth-versie Bluetooth	v3.0

Bluetooth-profielen Ondersteunt	Advanced	Audio	Distribution	Profile	(A2DP),
Audio	Video	Remote	Control	Profile	(AVRCP),
Handsfree	v1.5	(HFP),	headset	v1.1	(HSP),
Secure	Simple	Pairing	(SSP)

Bedrijfstemperatuur 0	-	40°C

Opslagtemperatuur	 0	-	40°C	

Oplaadtemperatuur 0	-	40°C
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HUlP NODIG?

plantronics.com* Ondersteuning alleen in de engelse taal

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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Veiligheidsinformatie:  
Raadpleeg het afzonderlijke boekje “Voor uw veiligheid”

Informatie over 2 jaar beperkte garantie: 
plantronics.com/warranty

HUlP NODIG?

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com

© 2012 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bluetooth is een gedeponeerd 
handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik door Plantronics vindt 
onder licentie plaats. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun 
respectieve eigenaren. Octrooien VS 5,210,791; D612,834; D612,835; D612,840; 
BR DI69022011; EM 001142582-001; IN 223437; Taiwan D134706, China 
ZL200930191189.7 en octrooien in aanvraag. 
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