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Velkommen
Tillykke med købet af din nye Plantronics Voyager PRO UC. Denne brugervejledning indeholder 
instruktioner om konfiguration og brug af dit Voyager PRO UC Bluetooth-headset og din 
BT300-M Bluetooth USB-adapter. 

Voyager Pro UC anvender næstegenerationsteknologi.

Højdepunkter og Smart Sensor-teknologi:

•	Automatisk besvarelse af opkald ved at placere headsettet på øret.

•	Automatisk overførsel af opkald mellem mobiltelefonen og headsettet.

•	Når du har et aktivt mobil- eller pc-opkald, opdateres din softphones tilstedeværelse 
automatisk.

•	Eliminerer utilsigtede opkald ved at låse opkaldsknappen, når headsettet ikke bæres

•	Leveres med pc-bredbåndslyd, der sikrer den bedste pc-lydkvalitet.

•	 Integreret A2DP (Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth) lader dig  
lytte til lyd.

•	Parkerer automatisk headsettet med pc'en og mobiltelefonen, når headsettet befinder sig inden 
for rækkevidde. 

•	Stemmemeddelelser annoncerer tænd/sluk, batteriniveau, forbindelsesstatus.

Systemkrav 

Computer
•	Understøttede operativsystemer:  

 Windows XP®SP3 eller nyere, 
 Windows Vista® SP1 eller nyere,  
 Windows® 7 SP1 eller nyere anbefales

•	Processor: 400 MHz Pentium®-processor eller tilsvarende (minimum); 1 GHz Pentium-processor 
eller tilsvarende (anbefales) 

•	RAM: 96 MB (minimum), 256 MB (anbefales) 

•	Harddisk: 280 MB (minimum), 500 MB (anbefales) 

 Af hensyn til din egen sikkerhed bør du ikke benytte håndsættet ved høj volumen i 
længere tid ad gangen. Det kan forårsage høretab. Lyt altid ved en moderat volumen. Der findes 
yderligere oplysninger om headset og hørelse på: www.plantronics.com/healthandsafety
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Hvad er der i æsken

 1 Voyager PRO UC-headset med præmonteret øreprop i mellemstørrelse
 2 Bluetooth USB-adapter
 3 Soft gel-ørepropper (lille og stor) og valgfri omslag i skumplast (lille og stor)
 4 Bæretaske
 5 AC-genopladningskabel
 6 USB-opladningskabel

1

2

3

4

5

6



Bluetooth USB-adapter 

Headset

 5

Fakta om adaptere og headset

1

 1 LED-indikator

 1 Lydregulering/mikrofonafbryder
 2 Opkaldsknap
 3 Mikro-USB-opladningsport
 4 Tænd/sluk-knap
 5 LED-indikator

3 4 51 2

Opbevaring af dit headset 
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Knapper på headset

 

3 4 51 2

1 Lydregulering/mikrofonafbryder

Forøg/reducer volumen

Afbryd/tænd mikrofonen under et opkald

Afspil/sæt lyd på pause

Tryk på tasten + eller – for at justere volumen

Tryk i 1 sekund på både knappen + og -

Tryk i 1 sekund på både knappen + og -

2 Opkaldsknap

Besvar eller afslut et opkald (pc eller 
mobiltelefon)

Genopkald

Påbegynd mobiltelefonens 
stemmestyrede opkald*

Genopret tabt forbindelse

* Funktionen understøttes ikke af alle mobiltelefoner

1 tryk

2 tryk

Tryk i 2 sek., indtil tonen høres

1 tryk

3 Mikro-USB-opladningsport 90 timer giver fuld opladning 

4 Tænd/sluk-knap

Til eller fra

Stemmemeddelelse for taletid/
sensorkontrol

Aktiver parringstilstand

Tryk i 2 sekunder

1 tryk

Med headsettet slået fra skal du trykke, indtil LED-
indikatoren blinker rødt/blåt

5 LED

Opladning

Batteristatus

Parringtilstand 

Konstant rødt. Ved fuld opladning, er LED-indikatoren 
slukket. 

Lav = 2 røde blink, Genopladning = 3 røde blink

Blinker rødt/blåt 
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Oplad dit headset før brug. Sæt dit headset i stikket, og anbring 
det på en plan ikke-metallisk overflade. Headsettets Smart Sensors 
kalibreres fuldstændigt under opladning. Når det er fuldt opladet, 
slukkes LED-indikatoren. 

BEMÆRK Oplad altid ved stuetemperatur. Oplad aldrig  
batteriet ved temperaturer under 0ºC eller over 40ºC .

Kontroller batteriniveauet og Smart Sensor
Headsettet skal være tændt, for at batteriets status kan kontrolleres. Mens du har headsettet 
på, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen, hvorefter en stemmemeddelelse adviserer 
dig om den taletid, der er tilbage for det aktuelle opladningsniveau. Hvis du hører et bip efter 
den resterende taletid, er dine Smart Sensors ikke korrekt kalibreret. Tag headsettet af øret, 
og placer det på en ikke-metallisk overflade, og opret forbindelse til AC-opladeren eller USB-
kabelopladeren i 10 sekunder for at kalibrere Smart Sensors. Når du ikke har headsettet 
på, får et kortvarigt tryk på tænd/sluk-knappen indikatoren til at blinke rødt for at vise 
batteriopladningsniveauet som illustreret nedenfor.

Opladningsindikatorer

 
Blinker rødt    Batteri niveau

 Mere end 2/3 opladet

1/3 til 2/3 opladet

Mindre end 1/3 opladet

USB-kabel
Der medfølger et USB-kabel, som du kan bruge til at genoplade headsettet fra en pc's USB-
port. Pc'en skal være tændt, og opladningen skal foregår via USB 2.0 eller hurtigere.

Når batteriniveauet er lavt, afspilles en tone og en stemmemeddelelse automatisk. 

Advarsler om lavt batteri

Batteri niveau Tone Stemmemeddelelse

30 minutters taletid tilbage  
(denne alarm høres kun under et 
aktivt opkald) 

To høje toner hvert 15. minut "Battery Low" gentages hvert  
30. minut

10 minutters taletid tilbage Tre høje toner hvert 30. 
sekund

"Recharge Battery" gentages 
hvert 3. minut

Opladningstid

30 min  ...........................
Opladningsminimum  
inden brug første gang

1,5 timer  .......................
  Fuld opladning.  

Oplad dit headset
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Tilpasning af headsettet
Headsettet er konfigureret til brug i højre øre med den mellemstore øreprop installeret, men du 
kan skifte den ud med den medfølgende lille eller store øreprop eller konfigurere headsettet til 
at passe på det venstre øre. Sørg for den bedste pasform for at opnå den klareste lyd og den 
bedst komfort.

Erstat øreproppen for at få en bedre pasform
1 Tag fat i øreproppen, og skub den blidt ind i højttalerhuset.

2 Drej den en kvart omgang mod venstre for at frigøre den. 

3 Træk øreproppen væk fra headsettet.

2

1 3

Sæt den nye øreprop på
4 Placer tappene på øreproppen ud for åbningerne på højttalerhuset.

5 Skub forsigtigt øreproppen ind i huset, samtidig med at du roterer den en kvart omgang til 
højre. Øreproppen stopper med at rotere, når den er låst fast. 

Det kan være en god idé at påsætte et ørepropomslag (ekstraudstyr) i skumplast for at opnå 
ekstra komfort. (lille og mellem)

4
45

Sådan bæres headsettet
1 Sæt ørekrogen bag øret, og placer headsettet, så højttaleren og øreproppen sidder behageligt i 

øret.

2 Vip mikrofonarmen opad, så mikrofonen peger mod din mundvig.

1

2

Tilpas dit headset
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Hurtig omskiftningsjustering til det venstre øre
1 Vip mikrofonarmen til opretstående position.

2 Drej mikrofonarmen og højttaleren om på den anden side af headsettet, og sænk dem, inden du 
tilpasser headsettet til dit andet øre.

2

1

Tilbehør og udskiftelige dele
Du kan bestille yderligere tilbehør og udskiftelige dele her: www.plantronics.com/accessories



Indledende parring
Din Bluetooth USB-adapter leveres parret med dit Voyager PRO UC-headset.

Sådan parres din Bluetooth USB-adapter igen
Hvis parringen mellem dit headset og din Bluetooth USB-adapter ikke er oprettet eller går tabt, 
skal du gøre følgende:

1 Kontroller, at headsettet er slukket.

2  Fjern Bluetooth USB-adapteren.

3  Sæt headsettet i parringstilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen  og holde den nede, 
indtil headsettets LED-indikator blinker BLÅT/RØDT.

4 Indsæt Bluetooth USB-adapteren direkte i USB-porten på din pc. LED-indikatoren blinker og 
lyser derefter konstant blåt for at angive, at headsettet er tilsluttet Bluetooth USB-adapteren.

5 Headsettet vil ikke afslutte parringstilstand.

Automatisk parring
Bluetooth USB-adapteren og headsettet parrer automatisk headsettet med mobiltelefonen 
og PC'en, når headsettet er tændt og befinder sig inden for enhedernes rækkevidde. En 
stemmemeddelelse underretter dig om, at forbindelsen er oprettet. Der afspilles også 
stemmemeddelelser, når du befinder dig uden for enhedernes rækkevidde.

 10

Parring af din Bluetooth USB-adapter
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1 Tænd for headsettet.

2 Indsæt Bluetooth USB-adapteren direkte i USB-porten på din pc. LED-indikatoren blinker og 
lyser derefter konstant blåt for at angive, at headsettet er forbundet til pc'en. LED-indikatoren 
bliver ved med at lyse konstant blåt, når der ikke er et aktivt opkald.

BEMÆRK Sæt den ikke direkte i en dockingstation eller hub.

BEMÆRK Det er normalt, at LED-indkatoren blinker ved opstart før oprettet forbindelse.

3 Sørg for, at Microsoft Lync/Office Communicator kører på pc'en.

4 Kontroller dine lydindstillinger. 

Bekræft, at højttaler- og mikrofonindstillingerne for din pc-softphone er indstillet til Plantronics 
BT300M.

Konfiguration af pc-lyd for Windows 7 (sådan finder du dette skærmbillede: Kontrolpanel > Lyd)

 

Standardindstilling: Alle pc-lyde 
og lyd afspilles i headsettet.

Alternativ indstilling: Alle pc-lyde 
afspilles via din pc-højttalere, og 
kommunikationslyd afspilles i dit 
headset.

Tilslutning til pc 
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Konfiguration af pc-lyd for Windows XP (sådan finder du dette skærmbillede: Start > 
Kontrolpanel> Lyd og lydenheder)

 
Standardindstilling: Alle pc-lyde og lyd afspilles i headsettet.

Alternativ indstilling: Alle pc-lyde afspilles via din pc-højttalere, og 
kommunikationslyd afspilles i dit headset.

LED-indikatorer for Bluetooth USB-adapteren

Headset slukket Ingen

Parret/tilsluttet Fast blåt lys 

Aktivt opkald Blinker blåt

Lyd Blinker blåt
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Tænd/sluk for headsettet
Headsettet er klart til brug, så snart det er blevet opladet som beskrevet i  Opladning af 
headset.

Tænd headsettet ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i to sekunder. 
Headsetindikatoren bliver ved med at lyse blåt i to sekunder for at bekræfte, at headsettet er 
tændt.

 

Tænd/sluk-knap

Indikator

BEMÆRK Bluetooth USB-adapterindikatoren bliver ved med at lyse blåt, når headsettet er tændt og 
parret med headsettet. Den blå LED-indikator på Bluetooth USB-adapteren slukkes, hvis Bluetooth 
USB-adapteren ikke kan parres med eller oprette forbindelse til headsettet.

Du kan vælge at slukke headsettet ved at trykke på tænd/sluk-knappen i to sekunder for 
at spare på strømmen. Headsetindikatoren bliver ved med at lyse rødt i to sekunder for at 
bekræfte, at headsettet er slukket. 

BEMÆRK Du kan ikke bruge headsettet, når det er slukket. 

Foretagelse, besvarelse og afslutning af opkald med Microsoft Lync/Office 
Communicator

Sådan foretager du et opkald Indtast nummeret med Microsoft Lync/Office Communicator.*

Sådan besvarer du et opkald 
med headsettet

Tryk kortvarigt på opkaldsknappen på headsettet.

Sådan besvarer du et opkald, 
hvis der allerede er en 
aktiv samtale i gang på din 
mobiltelefon

Tryk en enkelt gang kortvarigt på opkaldsknappen for at afslutte 
mobiltelefonsamtalen, og tryk derefter igen for at besvare dit Microsoft 
Lync/ Office Communicator-opkald

Sådan afslutter du et opkald 
med headsettet

Tryk kortvarigt på opkaldsknappen på headsettet.

*Se i hjælpen til Microsoft Lync/Office Communicator for at få flere oplysninger om, hvordan du foretager 
opkald.

Brug dit headset sammen med Microsoft Office 
Communicator
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Adfærd for opkaldsknappen sammen med pc og Mobile Connected (ikke i opkald)

Åbn Microsoft Lync/Office 
Communicator med klartone

Enkelttryk

Ringer til det sidste nummer på  
mobiltelefonen igen

Dobbelttryk

Påbegynder stemmeopkald på  
mobiltelefonen

Hold opkaldsknappen nede i 2 sekunder

BEMÆRK Du kan også besvare opkald direkte fra Microsoft Lync/Office Communicator ved at klikke 
på den opkaldsalarm, der vises på skærmen på pc'en. I sådanne situationer ledes opkaldet direkte til 
standard-højttalertelefonen, som muligvis ikke er dit headset. Se i hjælpen til Microsoft Lync/Office 
Communicator for at få flere oplysninger.

Sendeområde
Hvis du er i gang med et opkald, vil du kunne høre lydkvaliteten forringes, efterhånden som du 
bevæger dig uden for rækkevidde. 

Hvis du kommer uden for rækkevidde, afsluttes dine opkald midlertidigt. Opkaldene 
genoptages, når du igen kommer inden for rækkevidde. 

Med Voyager PRO UC kan du bevæge dig på op til ca. 10 meters afstand mellem enhederne, 
før opkaldet tabes. Der afspilles stemmemeddelelser, når forbindelsen går tabt, f.eks. "phone 
1 disconnected" (telefon 1 afbrudt), "phone 2 disconnected" (telefon 2 afbrudt) eller "PC 
disconnected" (pc afbrudt), afhængigt af hvordan du har konfigureret dit headset og BT300-M-
adapteren. 

Adfærd ved håndtering af samtidige opkald (pc og mobiltelefon)
Du kan have aktivt opkald ved brug af Microsoft Lync/Office Communicator og modtage 
et mobiltelefonopkald. Ringetonen for mobiltelefonopkaldet afspilles i headsettet. Tryk på 
opkaldsknappen på headsettet for at afslutte Microsoft Lync/Office Communicator-opkaldet. 
Hvis du trykker på opkaldsknappen igen, besvares mobiltelefonopkaldet.

BEMÆRK Hvis du besvarer opkaldet på din mobiltelefon, sendes lyden til mobiltelefonen, mens 
Microsoft Lync/Office Communicator-opkaldet forbliver aktivt i headsettet.

Du kan være på din mobiltelefon og modtage et opkald på Microsoft Lync/Office 
Communicator.  Ringetonen for Microsoft Office Communicator-opkald høres under opkaldet.

Hvis du trykker på opkaldsknappen på headsettet, afsluttes det pågældende 
mobiltelefonopkald. Tryk på opkaldsknappen igen for at besvare Microsoft Office 
Communicator-opkaldet.

BEMÆRK Besvarelse fra Microsoft Office Communicator-klienten ved at klikke på "Modtag" på 
popup-meddelelsen i det nederste højre hjørne af skærmbilledet sender lyden til headsettet og 
afbryder lyden til mobiltelefonen. Hvis du trykker på opkaldsknappen igen, afsluttes Microsoft 
Office Communicator-opkaldet. Der kan dog være op til 5 sekunders forsinkelse eller mere, før lyden 
gendannes til mobiltelefonen. 

Hvis du modtager et Microsoft Office Communicator-opkald og et mobilopkald på samme tid, 
og du trykker på opkaldsknappen, besvares det opkald, der først kom ind.
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1 Sørg for, at dit headset er helt opladet. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, til 
indikatorlampen blinker rødt og blåt. Nu er headsettet i parringstilstand.

BEMÆRK Hvis du ikke kan se røde og blå blink, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den 
nede, så headsettet slukkes. Tryk igen på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, indtil du ser røde og 
blå blink.

Headsettet forbliver i parringstilstand i 10 minutter.

2 Aktiver Bluetooth-funktionen på din telefon. Brug derefter telefonens indstillinger til at tilføje/
søge efter/finde nye Bluetooth-enheder.

BlackBerry® Settings/options > Bluetooth: On > Search for devices (Indstillinger > Bluetooth: Til 
> Søg efter enheder). 
iPhone Settings > General > Bluetooth > On (starter søgning efter enheder) (Indstillinger > 
Bluetooth: Til > Søg efter enheder) 
Android Phone Settings > Wireless > Bluetooth: On > Scan for devices (Indstillinger > Bluetooth: 
Til > Scan efter enheder). 
Øvrige Se brugervejledningen til telefonen

BEMÆRK Detaljerede oplysninger om parring af populære mobiltelefoner findes på  
www.plantronics.com/easytopair

PLT_VoyagerPRO

3 Visse telefoner kræver muligvis, at du indtaster en adgangskode til parring. Indtast 
adgangskoden 0000, hvis din telefon anmoder om en adgangskode til parring med headsettet. 
Headsettets LED stopper med at blinke og afslutter parringstilstand, når der er oprettet 
forbindelse mellem dit headset og telefonen.

PLT_VoyagerPRO

TIP Se videovejledningen om parring på: www.plantronics.com/easytopair

4 Foretag et prøveopkald fra din mobiltelefon.

5 Afslut opkaldet ved at trykke på headsettets opkaldsknap. Opkaldet afsluttes ikke, hvis du 
fjerner headsettet uden at trykke på opkaldsknappen. Se Smart Sensors.

Parring af mobiltelefon og opkald



 16

Sådan foretager du et opkald Indtast nummeret på mobiltelefonens tastatur.

Genopkald til seneste nummer* Tryk to gange på opkaldsknappen. Der afgives en dobbelt lav tone ved 
hvert tryk. En afsluttende tone indikerer, at der er kaldt op til det seneste 
nummer.

Aktiver stemmeopkald* Tryk på opkaldsknappen, og hold den inde i to sekunder. Den første 
tone ved knaptrykket efterfølges af en anden tone, hvilket indikerer, at 
stemmeopkald er aktiveret.

* Kun tilgængeligt på mobiltelefoner, der understøtter disse funktioner.

Sådan besvares et opkald Kort tryk på opkaldsknappen. 

Sådan besvares et opkald, 
hvis et Microsoft Office 
Communicator-opkald allerede 
er aktivt

Tryk kortvarigt på opkaldsknappen for at afslutte Microsoft Office 
Communicator-opkaldet, og tryk derefter igen for at besvare opkaldet 
fra mobiltelefonen.

Sådan afsluttes et opkald Kort tryk på opkaldsknappen.

Genopkald til seneste nummer* Tryk to gange på opkaldsknappen. Der afgives en dobbelt lav tone ved 
hvert tryk. En afsluttende tone indikerer, at der er kaldt op til det seneste 
nummer.

Afvis opkald Tryk på knappen til opkaldsstyring i 1 sekund, indtil du hører en enkelt 
lav tone. 

Omstil et opkald fra telefonen 
til headsettet

Tryk på knappen til opkaldsstyring i 1 sekund under et opkald, indtil du 
hører en enkelt tone, efterfulgt af to dobbelte lave toner. 

Omstil et opkald fra headsettet 
til mobiltelefonen

Tryk på knappen til opkaldsstyring i 1 sekund under et opkald, indtil du 
hører en enkelt tone, efterfulgt af to dobbelte lave toner. 

* Kun tilgængeligt på mobiltelefoner, der understøtter denne funktion.

Foretag et opkald med dit headset og din Bluetooth-mobiltelefon

Besvar og afslut opkald med dit headset og din Bluetooth-mobiltelefon



Smart Sensor-funktioner

Smart Sensors registrer, om du har headsettet på eller ej. Sensorerne befinder sig i ørekrogen 
og højttaleren.

Automatisk opkaldssvar:
Når du ikke har dit  
headset på.

Når du modtager et indgående opkald på din 
mobiltelefon eller softphone, kan du besvare 
det automatisk ved at tage headsettet på. Du 
behøver ikke at trykke på opkaldsknappen.

Automatisk pause for medier:
Når du lytter til  
lyd.

Når du lytter til lyd fra din mobiltelefon eller din 
pc, slukkes lyden, når du tager headsettet af. Når 
du tager headsettet på igen, startes lyden igen.

Bemærk Hvis medieafspilleren har spillet 
i mindre end 10 sekunder, vil du skulle 
genstarte din medieafspiller igen manuelt. 

Bemærk Hvis lyden stadig er på pause 
efter 5 minutter, skal du manuelt genstarte 
medieafspilleren. 

Automatisk opkaldsoverførsel:
Uanset om du har dit  
headset på eller ej.

Hvis du ikke har dit headset på, og du besvarer 
et indgående opkald på din mobiltelefon, bliver 
lyden overført til din mobiltelefon. Når du tager 
headsettet på, overføres lyden automatisk til 
headsettet.  

Hvis du allerede har dit headset på, og der er 
et indgående opkald, vil lyden blive overført til 
headsettet, og du skal trykke på opkaldsknappen 
for at besvare opkaldet.

Automatisk lås af opkaldsknappen:
Når du ikke har dit  
headset på

Forhindrer automatiske opkald fra din 
mobiltelefon, når du ikke har headsettet på.

Automatisk parring
Når du har dit  
headset på

Parrer automatisk headsettet med 
mobiltelefonen og pc'en, når headsettet er 
tændt og inden for enhedernes rækkevidde. 
En stemmemeddelelse underretter dig om, at 
forbindelsen er oprettet.

BEMÆRK Disse funktioner er som standard aktiverede, og de kan deaktiveres fra Plantronics 
Control Panel: Devices>Device Settings>Headset Tab (Enheder>Enhedsindstillinger>Fanen Headset) 
Plantronics-softwaren skal downloades, for at kontrolpanelet kan åbnes. Ændring i indstillingerne 
kræver, at du har forbindelse og er inden for rækkevidde af USB-adapteren. 
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Avancerede funktioner
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Lytning til lyd via A2DP  
(Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth)
Dit Voyager PRO UC-headset kan afspille mediefiler (musik, podcasts m.v.) fra en hvilken som 
helst A2DP-aktiveret mobilenhed.

Afspil/pause
Du kan afspille/genoptage afspilningen af din musik fra mobiltelefonen ved samtidigt at trykke 
på headsettets knapper + og - til volumen og holde dem inde, indtil du hører en tone. Se også 
Automatisk pause for medier i tabellen Smart Sensor-funktioner.
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Headsettets knapper, indikatorer og stemmemeddelelser

Handling Indikator Tone Stemmemeddelelse

Tænd/sluk Tryk på tænd/
sluk-knappen i  
2 sekunder

Tændt: Lyser blåt i  
2 sekunder

Slukket: Lyser rødt i  
2 sekunder

Tændt: 
Stigende tone

Slukket: 
Faldende tone

Til: "Tændt" efterfulgt af 
en stemmemeddelelse 
om batteriets status.

Fra: "Slukket"

Kontroller, om der er 
tændt for headsettet

Tryk på 
opkaldsknappen 
eller på knappen 
+ eller - til 
volumen.

Kort blåt blink Ingen

Alarm ved indgående 
opkald

Ingen Blinker blåt Tre enkelte 
lave toner

Besvar/afslut opkald Kort tryk på 
opkaldsknappen

Kort blåt blink Enkelt lav tone 
efterfulgt af 
lav/lav/høj 
tone

Regulering af volumen 
(under et opkald)

Kort tryk på 
knappen + eller - 
 til volumen  

Enkelt blåt blink Tone ved 
hver ændring 
i volumen. 
Dobbelttone, 
når den 
laveste/
højeste 
volumen er 
nået

"Minimum volumen"

"Maksimal volumen" ved 
grænsen af området

Opkaldsindikatorlampe 
(aktiver/deaktiver)

Mens headsettet 
er tændt, skal du 
trykke samtidigt 
på tænd/sluk-
knappen samt 
volumen + og -  i  
1 sekund

Tænd indikator: 
Blåt lys tiltager i 2 
sekunder 
Sluk indikator: Blåt 
lys  
svinder i 2 sekunder

Enkelt lav tone

Genetabler forbindelsen 
efter at have været uden 
for rækkevidde i mere end 
30 sekunder

Kort tryk på 
opkaldsknappen

Enkelt blåt blink Enkelt lav tone "PC forbundet"

"Telefon 1 tilsluttet"

Telefon 2 tilsluttet

"konfigureret" afhængigt 
af enhedskonfigurationen.
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Plantronics-softwaren skal downloades, før Plantronics-kontrolpanelet kan åbnes. Indlæs 
Plantronics-softwaren ved at besøge www. plantronics.com/software og klikke på knappen til 
download.

Plantronics Control Panel
Hvis du har valgt at downloade og installere den valgfri Plantronics-software, kan du foretage 
ændringer, som påvirker ydeevnen for dit headset ved brug af Plantronics Control Panel. 

Dette program startes ved at klikke på Start > Programmer > Plantronics > Plantronics Control 
Panel.

Fanen Devices (Enheder) 

Vælg din Plantronics BT300M USB-adapter i rullemenuen, og vælg derefter Enhedsindstillinger for at 
konfigurere indstillingerne for dit headsetsystem.

 

Valgfri Plantronics-software
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Fanen Applications (Programmer) 

Viser status for Plantronics' understøttelse af forskellige programmer, f.eks. softphones og 
medieafspillere.

Fanen Preferences (Præferencer)

Giver dig mulighed for at indstille præferencer for medieafspilleren samt andre generelle indstillinger.
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Fanen Om

Giver onlineadgang til brugervejledningen og support og viser oplysninger om headsetsystemet 

 

Plantronics Update Manager

Check for Updates Automatically (Søg automatisk efter opdateringer)
Ved at markere dette afkrydsningsfelt aktiverer du periodisk automatisk søgning efter 
tilgængelige softwareopdateringer.

Check for Updates Now (Søg efter opdateringer nu)
Du kan vælge at søge efter tilgængelige softwareopdateringer på et hvilket som helst tidspunkt 
ved at klikke på knappen Check for Updates Now (Søg efter opdateringer nu) i Update 
Manager: Fra Start-menuen skal du klikke på Alle programmer, på Plantronics og derefter åbne 
Plantronics Update Manager.

Install Checked Updates (Installer markerede opdateringer)
Efter en AUTOMATISK eller MANUEL SØGNING EFTER OPDATERINGER, bliver dette felt udfyldt 
med alle relevante softwareopdateringer, og INSTALLATION AF MARKEREDE OPDATERINGER 
påbegyndes.
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Fejlfinding

Fejlsøgning — Brug af Microsoft Office Communicator

Mit headset 
fungerer ikke med 
Microsoft Office 
Communicator.

Kontroller, at headsettet er opladet.

Sørg for, at dit headset er tændt og tilsluttet.

Tryk på opkaldsknappen på headsettet.

Finjuster lyttevolumen med opkaldsknappen. 

Hvis volumen fortsat er for lav, skal du justere lyttevolumen på pc'en ved brug af 
Microsoft Office Communicator.

Lyden er 
forvrænget, eller 
jeg hører et ekko i 
headsettet.

Reducer talevolumen på pc'en ved brug af Microsoft Office Communicator.

Drej mikrofonen mod din hage.

Hvis forvrængningen stadig er til stede, skal du reducere volumen ved brug af 
knappen til volumen/lydløs.

Under en 
Microsoft Office 
Communicator-
samtale vil 
jeg besvare et 
opkald fra min 
mobiltelefon.

Tryk kortvarigt på opkaldsknappen i mindre end 1 sekund (dette vil afbryde 
Microsoft Office Communicator-samtalen). Tryk derefter på opkaldsknappen igen 
for at oprette forbindelse til din mobiltelefon.

Genetablering 
af Bluetooth-
forbindelsen 
mellem dit headset 
og Bluetooth USB-
adapteren.

Hvis dit headset og Bluetooth USB-adapteren ikke automatisk genopretter 
forbindelse, når du kommer inden for rækkevidde igen, kan du manuelt genoprette 
forbindelsen ved at tage Bluetooth USB-adapteren ud af din pc og tilslutte den igen. 
(headsettet skal være tændt)

Batteriets taletid 
er mærkbart 
reduceret, også  
efter en fuld 
opladning.

Batteriet er ved at være opbrugt. Kontakt www.plantronics.com/support for at få 
oplysninger om fabriksservice.
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Fejlsøgning — Brug af mobiltelefon

Mit headset fungerer ikke  
sammen med min telefon.

Sørg for, at headsettet er fuldt opladet.

Kontroller, at headsettet er parret med den Bluetooth-telefon, du prøver at 
anvende.

Min telefon fandt ikke 
headsettet.

Sluk og tænd igen for både telefon og headset, genstart derefter 
mobiltelefonen, og gentag parringsprocessen på side 15. (Parring af 
mobiltelefon og opkald)

Jeg kunne ikke indtaste min 
PIN-kode.

Sluk og tænd igen for både telefon og headset, og gentag derefter 
parringsprocessen som beskrevet på side 15. (Parring af mobiltelefon og 
opkald) Din PIN-kode eller adgangskoden er 0000 (4 nuller).

BEMÆRK Mange telefoner anvender automatisk adgangskoden under 
parringsprocessen. Din telefon beder dig muligvis om manuelt at indtaste 
en adgangskode.

Jeg kan ikke høre den, der 
ringer/klartone.

Headsettet er slukket. Tryk på opkaldsknappen, og hold den nede i ca. 2 
sekunder, indtil du hører en tone eller ser, at statusindikatoren lyser blåt.

Headsettet er uden for rækkevidde. Flyt headsettet tættere på Bluetooth-
telefonen.

Headsetbatteriet er løbet tør for strøm. Oplad batteriet. Se Opladning af 
headset. 

Volumen er for lav. Gradvist flere lette tryk på opkaldsknappen justerer 
volumen.

Sørg for, at headsettet passer ordentligt. Se Tilpasning af headsettet.

Lydkvaliteten er dårlig. Headsettet er uden for rækkevidde. Flyt headsettet tættere på Bluetooth-
telefonen. 

Personer, der ringer op, kan 
ikkehøre mig.

Sørg for, at headsettet sidder rigtigt i øret med mikrofonarmen pegende 
mod mundvigen.

Se Tilpasning af headsettet.  

Mit headset falder af mit 
øre.

Sørg for, at headsettet sidder rigtigt på øret med mikrofonarmen pegende 
mod mundvigen. Du kan også prøve at bruge en øreprop i en anden 
størrelse.

Se Tilpasning af headsettet.
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