Voyager PRO UC v2
®

Bluetooth-headset

BT300-M

Bluetooth USB-adapter
GEBRUIKERSHANDLEIDING
TM

Inhoud
Welkom
Voyager Pro UC-technologie van de volgende generatie.
Systeemvereisten

3
3
3

Inhoud van de doos

4

Basiskenmerken adapter en headset
Bluetooth USB-adapter
Headset
De headset opbergen
Headsetbediening

5
5
5
5
6

De headset opladen
Oplaadindicatielampjes
Batterij-bijna-leeg-waarschuwingen

7
7
7

De headset passend maken
De headset passend maken
Snelle aanpassing voor het linkeroor
Accessoires en vervangingsonderdelen

8
8
9
9

De Bluetooth USB-adapter koppelen
Initiële koppeling
De Bluetooth USB-adapter opnieuw koppelen
Automatisch koppelen

10
10
10
10

Aansluiten op pc
LED-indicators Bluetooth USB-adapter

11
12

Uw headset gebruiken met Microsoft Office Communicator
De headset in- en uitschakelen
Gesprekken voeren, beantwoorden en beëindigen met
Microsoft Lync/Office Communicator
Gedrag van gespreksknop als pc en mobiele telefoon zijn aangesloten
(er is geen oproep actief)
Zendbereik
Gedrag bij gelijktijdige gespreksverwerking (pc en mobiele telefoon)

13
13

Afstemmen op uw mobiele telefoon en bellen
Een oproep plaatsen met uw headset en mobiele telefoon met Bluetooth
Gesprekken beantwoorden en beëindigen met
uw headset en mobiele telefoon met Bluetooth

15
16

Geavanceerde functies
Smart Sensor-functies
Naar audio luisteren via A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile voor Bluetooth)
Headsetbediening, indicatielampjes en gesproken meldingen

17
17

Optionele Plantronics-software
Plantronics-configuratiescherm
Plantronics Update Manager

20
20
22

Problemen oplossen
Problemen oplossen — Gebruik van Microsoft Office Communicator
Problemen oplossen — Gebruik van een mobiele telefoon

23
23
24

13
14
14
14

16

18
19

2

Welkom
Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics Voyager PRO UC. In deze gebruikershandleiding vindt
u instructies voor het instellen en gebruiken van uw Voyager PRO UC Bluetooth-headset en
BT300-M Bluetooth USB-adapter.

Voyager Pro UC-technologie van de volgende generatie.
Opvallende kenmerken en Smart Sensor-technologie:
• Automatisch oproepen beantwoorden door de headset op uw oor te plaatsen.
• Oproepen worden automatisch geschakeld tussen de mobiele telefoon en de headset.
• Uw softphone-aanwezigheid wordt automatisch bijgewerkt tijdens een gesprek via de pc of
mobiele telefoon.
• Onbedoeld kiezen wordt voorkomen door de gespreksknop te vergrendelen wanneer de
headset niet wordt gedragen.
• Pc-breedbandaudio zorgt voor de beste audiokwaliteit op de pc.
• Via geïntegreerde A2DP (Advanced Audio Distribution Profile voor Bluetooth) kunt u
luisteren naar audio.
• Automatische koppeling van de headset met pc en mobiele telefoon als de headset binnen
bereik is.
• Gesproken meldingen voor in-/uitschakelen, batterijstatus en verbindingsstatus.

Systeemvereisten
Computer
• Ondersteunde besturingssystemen:
Windows XP®SP3 of hoger,
Windows Vista® SP1 of hoger,
Windows® 7 SP1 of hoger aanbevolen
• Processor: Pentium®-processor van 400 MHz of gelijkwaardig (minimaal); Pentium-processor
van 1 GHz of gelijkwaardig (aanbevolen)
• RAM: 96 MB (minimaal); 256 MB (aanbevolen)
• Schijfstation: 280 MB (minimaal); 500 MB (aanbevolen)

Om veiligheidsredenen is het belangrijk om de headset niet lange tijd achtereen met een
hoog volume te gebruiken. Dit kan gehoorschade veroorzaken. Luister altijd met een normaal
geluidsniveau. Ga naar plantronics.com/healthandsafety voor meer informatie over headsets
en uw gehoor.
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Inhoud van de doos

1

2

3

4
6
5

1 Voyager PRO UC-headset met middelgroot vooraf geïnstalleerd oordopje
2 Bluetooth USB-adapter
3 Zachte gel-oordopjes (klein en groot) en schuimrubberen hoesjes voor de oordopjes
4 Draagtas
5 Oplaadkabel voor wisselstroom
6 USB-oplaadkabel
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Basiskenmerken adapter en headset

Bluetooth USB-adapter

1

1 Indicatielampje (LED)

Headset

1 2

3

4 5

1 Volume-/Mute-knop
2 Gespreksknop
3 Micro USB-oplaadaansluiting
4 Aan-uitknop
5 Indicatielampje (LED)

De headset opbergen
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Headsetbediening
￼￼￼￼￼￼

3

1 2

4 5

1 Volume-/Mute-knop
Volume hoger/lager
Microfoon muten/opnieuw inschakelen
tijdens een gesprek
Audio pauzeren/afspelen

Tik op de knop + of – om het luistervolume aan te passen
+ en – knop allebei 1 seconde indrukken
+ en – knop allebei 1 seconde indrukken

2 Gespreksknop
Een oproep beantwoorden of beëindigen
(pc of mobiele telefoon)
Nummerherhaling
Bellen via spraakherkenning* op de
mobiele telefoon
Een verbroken verbinding herstellen

1 x tikken
2 x tikken
2 seconden indrukken tot geluidssignaal
1 x tikken

* Functie niet ondersteund door alle mobiele telefoons

3 Micro USB-oplaadaansluiting

90 minuten voor volledig opladen

4 Aan/uit-knop
In- en uitschakelen
Gesproken melding voor gesprekstijd/
sensorcontrole
Koppelingsmodus activeren

2 seconden indrukken
1 x tikken
Druk hierop totdat de LED rood/blauw knippert, terwijl de
headset is uitgeschakeld

5 LED
Opladen
Batterijstatus
Afstemstand

Rood zonder knipperen LED is uit wanneer volledig
opgeladen.
Laag = knippert 2 x rood, Opladen = knippert 3 x rood
Rood/blauw knipperen
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De headset opladen

Voordat u de headset gebruikt, moet deze eerst worden opgeladen.
Sluit de headset aan en leg deze neer op een plat, niet-metalen
oppervlak. De Smart Sensors in uw headset worden tijdens het
opladen volledig gekalibreerd. De LED gaat uit wanneer de batterij is
opgeladen.
OPMERKING Laad altijd op bij temperaturen die in de buurt van
kamertemperatuur liggen; laad de batterij nooit op bij temperaturen
lager dan 0 ºC of hoger dan 40 ºC.

oplaadtijd
30 min. ...........................
Minimale oplaadduur
vóór het eerste gebruik
1,5 uur ...........................
Volledige oplaadtijd

Batterijniveau en Smart Sensor controleren
Als u de batterijstatus wilt controleren, moet de headset zijn ingeschakeld. Druk, tijdens het
dragen van de headset, kort op de aan-uitknop. U hoort dan een gesproken melding die de
resterende gesprekstijd met uw huidige lading aangeeft. Als u een pieptoon hoort na de
resterende gesprekstijd, zijn uw Smart Sensors niet goed gekalibreerd. Verwijder de headset
van uw oor, leg de headset plat op een niet-metalen oppervlak en sluit de 220V-lader of de
USB-oplaadkabel gedurende 10 seconden aan om de Smart Sensors opnieuw te kalibreren.
Druk, terwijl u de headset niet draagt, kort op de aan-uitknop. Het indicatielampje knippert
rood om het batterijniveau aan te geven, zoals hieronder wordt weergegeven.

Oplaadindicatielampjes

￼

Knippert rood

Batterijniveau
Meer dan 2/3 opgeladen
1/3 tot 2/3 opgeladen
Minder dan 1/3 opgeladen

USB-kabel
Er wordt een USB-kabel meegeleverd zodat u de headset kunt opladen via een USB-poort op de
pc. De pc moet zijn ingeschakeld om te kunnen opladen via USB 2.0 of hoger.
Als de batterij bijna leeg is, hoort u een geluidssignaal en een gesproken melding.

Batterij-bijna-leeg-waarschuwingen
Batterijniveau

Geluidssignaal

Gesproken melding

Nog 30 minuten gesprekstijd
(deze waarschuwing hoort u
alleen
tijdens een actief gesprek)

Elke 15 minuten tweemaal
een hoog geluidssignaal

“Battery Low”-melding wordt
elke
30 minuten herhaald

Nog 10 minuten gesprekstijd

Elke 30 seconden driemaal
een hoog geluidssignaal

“Recharge Battery” melding elke
3 minuten
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De headset passend maken

De headset passend maken
De headset is bij levering geconfigureerd voor het rechteroor met het middelgrote
oordopje geïnstalleerd. U kunt dit echter vervangen door het kleine of grote oordopje, of de
headset aanpassen voor het linkeroor. Gebruik een goed passend oordopje voor de beste
geluidskwaliteit en het meeste comfort.
Vervang het oordopje zodat de headset beter past
1 Pak het oordopje en duw dit voorzichtig in de behuizing van de luidspreker.
2 Draai het een kwartslag linksom om het te ontgrendelen.
3 Trek het oordopje uit de headset.

2
3

1

Plaats een nieuw oordopje
4 Lijn de lipjes van het oordopje uit met de gleuven op de behuizing van de luidspreker.
5 Druk het dopje voorzichtig in de luidspreker en draai het een kwartslag naar rechts. Als u het
oordopje niet verder kunt draaien, is het bevestigd.
U kunt een optionele bedekking van schuimrubber aanbrengen voor extra comfort. (klein en
middelgroot)

5
4
4

De headset dragen
1 Leid het oorhaakje achter uw oor en plaats de headset zo dat de luidspreker en het oordopje
comfortabel in uw oor zitten.
2 Draai de microfoon zodat deze naar uw mondhoek wijst.

1
2
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Snelle aanpassing voor het linkeroor
1 Zet de spreekbuis rechtop.
2 Draai de verlengde microfoon en de luidspreker naar de andere kant van de headset en verlaag
deze voordat u de headset op uw andere oor gebruikt.
1

2

Accessoires en vervangingsonderdelen
U kunt hier extra accessoires en vervangingsonderdelen bestellen:
plantronics.com/accessories
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De Bluetooth USB-adapter koppelen

Initiële koppeling
De Bluetooth USB-adapter is al gekoppeld met de Voyager PRO UC-headset.

De Bluetooth USB-adapter opnieuw koppelen
Mocht de koppeling tussen uw headset en de Bluetooth USB-adapter niet tot stand komen of
worden verbroken, doe dan het volgende:
1 Zorg ervoor dat de headset is uitgeschakeld.

2 Verwijder de Bluetooth USB-adapter.

3 Zet de headset in de koppelingsmodus door de aan-uitknop
lampje op de headset BLAUW/ROOD knippert

ingedrukt te houden tot het

4 Sluit de USB Bluetooth-adapter aan op de USB-poort van de computer. Het lampje knippert en
blijft vervolgens blauw branden om aan te geven dat de headset is verbonden met de Bluetooth
USB-adapter.

5 De headset verlaat de koppelingsmodus.

Automatisch koppelen
De Bluetooth USB-adapter en de headset zorgen automatisch voor koppeling van de headset
met mobiele telefoon en pc als de headset is ingeschakeld en zich binnen het bereik van
apparaten bevindt. Een gesproken melding geeft aan dat u verbonden bent. Gesproken
meldingen geven tevens aan wanneer u zich buiten het bereik van apparaten bevindt.
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Aansluiten op pc

1 Schakel de headset in.

2 Sluit de USB Bluetooth-adapter aan op de USB-poort van de pc. Het lampje knippert en blijft
vervolgens blauw branden om aan te geven dat de headset is aangesloten op de pc. Het lampje
blijft constant blauw branden als er geen actief gesprek is.
OPMERKING: niet rechtstreeks aansluiten op een docking station of hub.

OPMERKING: het is normaal dat het lampje knippert bij het opstarten voordat de verbinding tot
stand wordt gebracht.
3 Zorg dat Microsoft Lync/Office Communicator actief is op uw pc.
4 Controleer uw geluidsinstellingen.
Controleer of de luidspreker- en microfooninstellingen voor uw pc-softphone zijn ingesteld op
de Plantronics BT300M.
Audio-instelling op de pc voor Windows 7 (U kunt dit scherm als volgt bereiken:
Configuratiescherm > Geluid)
￼
Standaardinstelling: alle
pc-geluiden en audio worden
afgespeeld via de headset.

Alternatieve instelling: alle
pc-geluiden worden afgespeeld
via uw pc-luidsprekers en
communicatie-audio wordt
afgespeeld via uw headset.
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Audio-instelling op de pc voor Windows XP (U kunt dit scherm als volgt bereiken: Start >
Configuratiescherm > Geluiden en audioapparaten)

￼

Standaardinstelling: alle pc-geluiden en audio worden afgespeeld via
de headset.

Alternatieve instelling: alle pc-geluiden worden afgespeeld via uw
pc-luidsprekers en communicatieaudio wordt afgespeeld via uw headset.

LED-indicators Bluetooth USB-adapter
Headset uitgeschakeld

Geen

Gekoppeld/verbonden

Blauw zonder knipperen

Actief gesprek

Knippert blauw

Audio

Knippert blauw
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Uw headset gebruiken met Microsoft Office
Communicator
De headset in- en uitschakelen
De headset is klaar voor gebruik zodra deze is opgeladen zoals beschreven in De headset
opladen.
Als u de headset wilt inschakelen, houdt u de aan-uitknop twee seconden ingedrukt. Het
indicatielampje van de headset brandt twee seconden blauw om aan te geven dat de headset is
ingeschakeld.
￼

Indicatielampje
Aan-uitknop
OPMERKING: het indicatielampje van de Bluetooth USB-adapter brandt blauw als de headset is
ingeschakeld en als de adapter op de headset is afgestemd. Het blauwe lampje op de Bluetooth
USB-adapter gaat uit als de Bluetooth USB-adapter niet kan worden ingeschakeld of geen
verbinding kan maken met de headset.
Als u het stroomverbruik van de headset wilt beperken, kunt u de headset eventueel
uitschakelen door de aan-uitknop twee seconden ingedrukt te houden. Het indicatielampje van
de headset brandt twee seconden rood om aan te geven dat de headset is uitgeschakeld.
OPMERKING: als de headset is uitgeschakeld, kunt u deze niet gebruiken.

Gesprekken voeren, beantwoorden en beëindigen met Microsoft Lync/Office
Communicator
Een gesprek voeren

Kies een nummer met behulp van Microsoft Lync/Office Communicator.*

Een oproep beantwoorden

Druk kort op de gespreksknop op de headset.

Tijdens een gesprek op uw
Druk eenmaal kort op de gespreksknop om het gesprek op uw mobiele
mobiele telefoon een oproep telefoon te beëindigen en druk vervolgens nogmaals op de gespreksknop
beantwoorden
om uw Microsoft Lync/Office Communicator-oproep te beantwoorden.
Een gesprek beëindigen

Druk kort op de gespreksknop op de headset.

*Voor meer informatie over hoe u een oproep moet plaatsen, raadpleegt u de Microsoft Lync/Office
Communicator.
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Gedrag van gespreksknop als pc en mobiele telefoon zijn aangesloten (er is geen
oproep actief)
Microsoft Lync/Office
Communicator wordt geopend
met kiestoon

Eén keer tikken

Het als laatste gekozen
nummer op uw
mobiele telefoon wordt
opnieuw gekozen

Dubbeltikken

Spraakherkenning wordt
gestart op de
mobiele telefoon

Houd de gespreksknop 2 seconden lang ingedrukt

OPMERKING: u kunt ook rechtstreeks vanuit Microsoft Lync/Office Communicator oproepen
beantwoorden door op de melding van de oproep op het scherm van uw pc te klikken. In dit geval
wordt het gesprek over de standaard-speakerphone gevoerd (dit is niet per se uw headset). Voor
meer informatie raadpleegt u de Microsoft Lync/Office Communicator Help.

Zendbereik
Als u een gesprek voert, wordt het geluid zachter als u zich buiten het bereik bevindt.
Als u buiten het bereik blijft, worden actieve gesprekken onderbroken. Het gesprek wordt
hersteld zodra u het bereik weer binnen loopt.
Met de Voyager PRO UC kunt u vrij rondlopen tot tien meter van het apparaat voordat de
verbinding wordt verbroken. U hoort gesproken meldingen als de verbinding wordt verbroken,
zoals “phone 1 disconnected” (Verbinding met telefoon 1 verbroken), “phone 2 disconnected”
(Verbinding met telefoon 2 verbroken) of “PC disconnected” (Verbinding met pc verbroken),
afhankelijk van hoe u uw headset en BT300-M-adapter hebt geconfigureerd.

Gedrag bij gelijktijdige gespreksverwerking (pc en mobiele telefoon)
U kunt bezig zijn met een gesprek via Microsoft Lync/Office Communicator en een oproep
binnenkrijgen op uw mobiele telefoon. De beltoon voor de mobiele telefoon is hoorbaar via de
headset. U kunt de oproep via Microsoft Lync/Office Communicator beëindigen door op de
gespreksknop op de headset te tikken. Als u vervolgens nogmaals op de gespreksknop tikt,
wordt het gesprek op de mobiele telefoon beantwoord.
OPMERKING: als u de oproep beantwoordt op uw mobiele telefoon, wordt de audio naar de
mobiele telefoon doorgestuurd en blijft de oproep via Microsoft Lync/Office Communicator actief op
de headset.
U kunt bezig zijn met een gesprek op uw mobiele telefoon en een oproep binnenkrijgen
via Microsoft Lync/Office Communicator. De beltoon voor de oproep via Microsoft Office
Communicator is hoorbaar via de headset tijdens de oproep.
Als u op de gespreksknop van de headset tikt, wordt het gesprek op de mobiele telefoon
beëindigd. Als u vervolgens nogmaals op de gespreksknop tikt, wordt de oproep via Microsoft
Office Communicator beantwoord.
OPMERKING: als u de oproep beantwoordt via de Microsoft Office Communicator-client door op
“Accept” (Accepteren) te klikken in het pop-upvenster in de rechterbenedenhoek van het scherm
wordt de audio doorgestuurd naar de headset en wordt de audio naar de mobiele telefoon
onderbroken. Als u daarna weer op de gespreksknop tikt, wordt de oproep via Microsoft Office
Communicator beëindigd. Er kan echter een vertraging van 5 seconden of langer ontstaan voordat
de audio voor de oproep via de mobiele telefoon wordt hersteld.
Als u tegelijkertijd een oproep binnenkrijgt via Microsoft Office Communicator en via uw
mobiele telefoon, wordt de oproep die het eerste binnenkwam beantwoord als u op de
gespreksknop tikt.
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Afstemmen op uw mobiele telefoon en bellen

1 Zorg dat uw headset volledig is opgeladen. Houd de aan-uitknop op de headset ingedrukt
totdat het indicatielampje rood en blauw knippert. De headset bevindt zich nu in de
koppelingsmodus.
OPMERKING Knippert het lampje niet rood en blauw, houd dan de aan-uitknop ingedrukt om uw
headset uit te schakelen. Houd vervolgens de aan-uitknop opnieuw ingedrukt totdat u het lampje
rood en blauw ziet knipperen.
De headset blijft tien minuten in de koppelingsmodus.

2 Activeer de Bluetooth-functie op uw telefoon en gebruik daarna de telefoonfuncties om nieuwe
Bluetooth-apparaten te zoeken/te detecteren/toe te voegen.
BlackBerry®-instellingen/-opties > Bluetooth: Aan > Zoeken naar apparaten.
iPhone-instellingen > Algemeen > Bluetooth > Aan (start het zoeken naar apparaten)
Android Phone-instellingen > Draadloos > Bluetooth: Aan > Zoeken naar apparaten.
Andere Raadpleeg handleiding bij telefoon
OPMERKING: voor uitgebreide instructies voor het koppelen met populaire mobiele telefoons gaat
u naar: www.plantronics.com/easytopair

PLT_VoyagerPRO

3 Op sommige telefoons wordt u mogelijk gevraagd om een pincode voor koppelen in te voeren.
Voer de pincode 0000 in als uw telefoon om een pincode vraagt voor koppeling met de
headset. Het lampje op de headset stopt met knipperen en sluit de koppelingsmodus af zodra
de telefoon en de headset zijn gekoppeld.

PLT_VoyagerPRO

TIP: ga voor meer informatie over koppelen naar www.plantronics.com/easytopair

4 Voer een testgesprek vanaf uw mobiele telefoon.
5 Beëindig het gesprek door op de gespreksknop van de headset te drukken. Het gesprek wordt
niet onderbroken als u de headset verwijdert zonder op de gespreksknop te drukken. Zie Smart
Sensors.

15

Een oproep plaatsen met uw headset en mobiele telefoon met Bluetooth
Een gesprek voeren

Kies het nummer op het toetsenblok van uw mobiele telefoon.

Laatstgekozen nummer
herhalen*

Druk tweemaal op de gespreksknop. Bij elke druk op deze knop klikt
er een dubbele lage toon. Een laatste geluidssignaal geeft aan dat het
laatstgekozen nummer opnieuw is gedraaid.

Spraakherkenning activeren*

Houd de gespreksknop twee seconden ingedrukt. Als u de toets hebt
ingedrukt, wordt het eerste geluidssignaal gevolgd door een tweede
geluidssignaal, dat aangeeft dat spraakherkenning is geactiveerd.

* Alleen beschikbaar op mobiele telefoons die deze functies ondersteunen.

Gesprekken beantwoorden en beëindigen met uw headset en mobiele telefoon met Bluetooth
Een gesprek aannemen

Druk kort op de gespreksknop.

Tijdens een gesprek in
Druk kort op de gespreksknop om het gesprek in Microsoft Office
Microsoft Office Communicator Communicator te beëindigen en druk vervolgens nogmaals op de
een oproep op uw mobiele
gespreksknop om de oproep op uw mobiele telefoon te beantwoorden.
telefoon beantwoorden
Een gesprek beëindigen

Druk kort op de gespreksknop.

Laatstgekozen nummer
herhalen*

Druk tweemaal op de gespreksknop. Bij elke druk op deze knop klikt
er een dubbele lage toon. Een laatste geluidssignaal geeft aan dat het
laatstgekozen nummer opnieuw is gedraaid.

Een oproep weigeren

Druk één seconde lang op de gespreksknop totdat u een enkele lage
toon hoort.

Een gesprek doorschakelen van Druk, tijdens een gesprek, één seconde lang op de gespreksknop totdat
uw mobiele telefoon naar uw
u een enkele lage toon hoort gevolgd door een dubbele lage toon.
headset
Een gesprek doorschakelen van Druk, tijdens een gesprek, één seconde lang op de gespreksknop totdat
uw headset naar uw mobiele
u een enkele lage toon hoort gevolgd door een dubbele lage toon.
telefoon
* Alleen beschikbaar op mobiele telefoons die deze functie ondersteunen.
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Geavanceerde functies

Smart Sensor-functies
Smart Sensors detecteren of u de headset draagt. De Smart Sensors bevinden zich in het
oorhaakje en in de luidspreker.
Oproepen automatisch beantwoorden:
Wanneer u de headset
niet draagt.

Bij een inkomende oproep op uw mobiele
telefoon of softphone zet u de headset op en de
oproep wordt automatisch beantwoord. U hoeft
niet op de gespreksknop te drukken.

Media automatisch pauzeren:
Wanneer u luistert naar
audio.

Wanneer u naar audio luistert via uw mobiele
telefoon of pc, verwijdert u de headset om de
audio te pauzeren. Doe de headset weer op en
de audio wordt hervat.
Opmerking: als de mediaspeler minder dan 10
seconden bezig was met afspelen, dient u de
mediaspeler handmatig opnieuw te starten.
Opmerking: als de audio langer dan 5
minuten wordt gepauzeerd, moet u de
mediaspeler handmatig opnieuw starten.

Oproepen automatisch doorschakelen:
Ongeacht of u de
headset draagt.

Als u de headset niet draagt en een inkomende
oproep beantwoordt op uw mobiele telefoon,
wordt de audio naar de mobiele telefoon
gestuurd. Als u de headset opzet, wordt de audio
automatisch naar de headset gestuurd.
Als u de headset al draagt en er een inkomende
oproep is, dan wordt de audio naar de headset
gestuurd en moet u op de gespreksknop drukken
om de oproep te beantwoorden.

Automatische blokkering van gespreksknop:
Wanneer u de headset
niet draagt.

Voorkomt onbedoeld kiezen vanaf uw mobiele
telefoon wanneer u de headset niet draagt.

Automatisch koppelen
Wanneer u
uw headset draagt

De headset wordt automatisch gekoppeld
met mobiele telefoon en pc als de headset is
ingeschakeld en zich binnen het bereik van
apparaten bevindt. Een gesproken melding geeft
aan dat u verbonden bent.

OPMERKING Deze instellingen zijn standaard geactiveerd en u kunt ze deactiveren in het Plantronicsconfiguratiescherm: Apparaten>Apparaatinstellingen>Tabblad Headset. U moet de Plantronicssoftware downloaden voor toegang tot het configuratiescherm. Voor wijzigingen aan de instellingen
moet u zijn verbonden en binnen bereik van de USB-adapter zijn.
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Naar audio luisteren via A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile voor Bluetooth)
Uw Voyager PRO UC-headset kan mediabestanden (muziek, podcasts, enz.) afspelen van elk
mobiel apparaat dat A2DP ondersteunt.
Afspelen/pauzeren
U kunt uw muziek pauzeren/hervatten vanaf de mobiele telefoon door de volumeknoppen +
en – van de headset tegelijkertijd ingedrukt te houden totdat u een toon hoort. Zie ook Media
automatisch pauzeren in de tabel Smart Sensor-functies.
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Headsetbediening, indicatielampjes en gesproken meldingen
Actie

Indicatielampje

Aan/uit

Houd de aanuitknop
2 seconden
ingedrukt

Controleren of
de headset is
ingeschakeld

Druk kort op de Knippert even blauw
gespreksknop of
de volumeknop
+ of -

Geen

Waarschuwing
voor inkomend
gesprek

Geen

Knippert blauw

Drie enkele lage tonen

Knop voor
aannemen/
beëindigen

Druk kort op de
gespreksknop

Knippert even blauw

U hoort één laag
geluidssignaal gevolgd
door twee lage en één
hoog geluidssignaal

Het luistervolume
aanpassen (tijdens
een gesprek)

Druk kort op de
volumeknop +
of -

Knippert 1 keer blauw

Telkens als u op een
volumeknop tikt, hoort
u een geluidssignaal.
U hoort een dubbel
geluidssignaal als het
minimale of maximale
volume is bereikt

Indicator voor
gesprekken
(inschakelen/
uitschakelen)

Druk met
de headset
ingeschakeld
1 seconde
gelijktijdig
op de aanuitknop en de
volumeknoppen
+ en -

Indicator inschakelen:
blauwe lampje licht 2
seconden sterker op
Indicator uitschakelen:
blauwe wordt
2 seconden lang
gedimd

Eén laag geluidssignaal

Knippert 1 keer blauw

Eén laag geluidssignaal

Opnieuw aansluiten Druk kort op de
nadat u het bereik gespreksknop
langer dan 30
seconden hebt
verlaten

Aan: licht
2 seconden blauw op
Uit: licht
2 seconden rood op

Geluidssignaal
Aan: stijgende toon
Uit: dalende toon

Gesproken melding
Aan: “Power on” (Apparaat
aan) gevolgd door een
gesproken melding die de
batterijstatus aangeeft.
Uit: “Power off” (Apparaat
uit)

“Volume minimum” (Volume
minimaal)
“Volume maximum” (Volume
maximaal) bij de grenzen
van het bereik

“PC connected” (Pc
verbonden)
“Phone 1 connected”
(Telefoon 1 verbonden)
“Phone 2 connected”
(Telefoon 2 verbonden)
“Connected” (Verbonden)
afhankelijk van de
apparaatconfiguratie.
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Optionele Plantronics-software

U moet optionele Plantronics-software downloaden om toegang te kunnen krijgen tot het
Plantronics-configuratiescherm. Download Plantronics-software door naar
plantronics.com/software te gaan en op de knop voor het downloaden van de software te
klikken.

Plantronics-configuratiescherm
Als u ervoor hebt gekozen om de optionele Plantronics-software te downloaden en installeren,
kunt u wijzigingen doorvoeren die van invloed zijn op de prestaties van uw headset door
gebruik te maken van het Plantronics-configuratiescherm.
Om dit programma te starten klikt u op Start > Programma's > Plantronics en opent u het
Plantronics-configuratiescherm.

Tabblad Apparaten
Selecteer uw Plantronics BT300M USB-adapter in het vervolgkeuzemenu en selecteer dan
Apparaatinstellingen om instellingen voor uw headsetsysteem te configureren.

￼
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Tabblad Toepassingen
Hier vindt u de status van de Plantronics-ondersteuning voor verschillende toepassingen, zoals
softphones en mediaspelers

Tabblad Voorkeuren
Hier kunt u de voorkeursinstellingen voor de mediaspeler en andere algemene instellingen wijzigen
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Tabblad Info
Hier krijgt u online toegang tot de gebruikershandleiding en ondersteuning, en wordt de
systeeminformatie van uw headset weergegeven.

Plantronics Update Manager
Check for Updates Automatically (Automatisch controleren op updates)
Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt een automatische periodieke controle op
beschikbare software-updates ingeschakeld.
Check for Updates Now (Nu controleren op updates)
U kunt op elk gewenst moment controleren op updates door in Update Manager op de
knop Check For Updates Now (Nu controleren op updates) te klikken. Klik in het menu Start
achtereenvolgens op Programma's, Plantronics en Plantronics Update Manager.
Install Checked Updates (Geselecteerde updates installeren)
Na een AUTOMATISCHE of HANDMATIGE CONTROLE op updates worden in dit veld eventuele
beschikbare software-updates vermeld. Wanneer u dan op GESELECTEERDE UPDATES
INSTALLEREN klikt, wordt de installatie hiervan gestart.
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Problemen oplossen

Problemen oplossen — Gebruik van Microsoft Office Communicator
Mijn headset
werkt niet met
Microsoft Office
Communicator.

Zorg ervoor dat de headset is opgeladen.
Zorg ervoor dat uw headset is ingeschakeld en is verbonden.
Druk op de gespreksknop op uw headset.
Pas het luistervolume nauwkeurig aan met behulp van de gespreksknop.
Als het volume nog te laag is, kunt u het luistervolume op de pc aanpassen met
behulp van Microsoft Office Communicator.

Het geluid klinkt
vervormd of ik hoor
een echo in de
headset.

Verlaag het spraakvolume op de PC met behulp van Microsoft Office Communicator.
Richt de microfoon naar uw kin.
Als de vervorming nog steeds aanwezig is, dient u het volume te verlagen met
behulp van de volume-/muteknop.

Tijdens een gesprek Druk korter dan 1 seconde op de gespreksknop (hiermee wordt het gesprek in
in Microsoft Office Microsoft Office Communicator afgesloten.) Druk nogmaals op de gespreksknop om
Communicator
verbinding te maken met uw mobiele telefoon.
wil ik een oproep
beantwoorden
vanaf mijn mobiele
telefoon.
De Bluetoothverbinding tussen
uw headset en de
Bluetooth USBadapter herstellen.

Als uw headset en de Bluetooth USB-adapter niet automatisch de verbinding
herstellen als u weer binnen bereik komt, kunt u de verbinding handmatig tot stand
brengen door de Bluetooth USB-adapter los te koppelen van uw pc en vervolgens
weer aan te sluiten. (De headset moet zijn ingeschakeld.)

De gesprekstijd
is aanzienlijk
verminderd, zelfs
nadat de batterij
volledig is
opgeladen.

De batterij slijt. Ga naar plantronics.com/support voor service-informatie van de
fabriek.
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Problemen oplossen — Gebruik van een mobiele telefoon
De headset
werkt niet met mijn
telefoon.

Controleer of de headset volledig is opgeladen.
Zorg dat u de headset hebt afgestemd op de Bluetooth-telefoon die u wilt
gebruiken.

Mijn telefoon heeft de
headset niet gevonden.

Schakel zowel uw telefoon als uw headset uit en zet de mobiele telefoon
vervolgens weer aan. Herhaal nu het koppelingsproces op pagina 15.
(Mobiele telefoon koppelen en bellen)

Ik kon mijn pincode niet
invoeren.

Schakel zowel uw telefoon als uw headset uit en weer in. Herhaal het
koppelingsproces op pagina 15. (Mobiele telefoon koppelen en bellen) Uw
pincode is 0000 (4 nullen).
OPMERKING: veel telefoons voeren de pincode automatisch in tijdens

het koppelingsproces. Mogelijk vraagt uw telefoon niet om handmatige
invoer van een pincode.
Ik hoor geen gespreks- of
kiestoon.

De headset is niet ingeschakeld. Houd de gespreksknop ongeveer 2
seconden lang ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort of het lampje van
de headset blauw oplicht.
Uw headset bevindt zich buiten het bereik. Zorg dat de headset zich
dichterbij de Bluetooth-telefoon bevindt.
De batterij van de headset is leeg. Laad de batterij op. Zie De headset
opladen.
Het luistervolume is te laag. U kunt het volume aanpassen door
herhaaldelijk op de gespreksknop te tikken.
Zorg ervoor dat de headset goed past. Zie De headset passend maken.

De geluidskwaliteit is
slecht.

Uw headset bevindt zich buiten het bereik. Zorg dat de headset zich
dichterbij de Bluetooth-telefoon bevindt.

Bellers horen mij niet.

Controleer of de headset goed in het oor zit, met de spreekbuis naar uw
mondhoek gericht.
Zie De headset passend maken.

De headset blijft niet op
mijn oor zitten.

Controleer of de headset goed op het oor zit, met de spreekbuis naar uw
mondhoek gericht. U kunt ook een ander formaat oordopje proberen.
Zie De headset passend maken.
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