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Welkom

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de Voyager™ 520-headset van 
Plantronics. Als u uw headset optimaal wilt gebruiken, raden we u het 
volgende aan:  

Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik van het product 
het boekje met belangrijke veiligheidsinformatie.

Als u ondersteuning nodig hebt, kunt u het volgende doen:

Volg de stappen in het gedeelte “Problemen oplossen” op pagina 191.

Neem contact op met het Plantronics Technical Assistance Center via www.
plantronics.com/support.

Registreer uw headset online op www.plantronics.com/productregistration, 
zodat we u de best mogelijke service en technische ondersteuning kunnen 
bieden.

Ga voor meer hulp, service of ondersteuning naar 
www.plantronics.com/warranty.

OPMERKInG: als u overweegt om het product te retourneren, neem dan eerst 
contact op met het Technical Assistance Center. 

1.

2.

•

•

3.

4.

Wat Is Bluetooth?

Met draadloze Bluetooth-technologie kunnen apparaten met elkaar 
communiceren door middel van radiofrequenties in plaats van met 
draden. Elk Bluetooth-apparaat kan communiceren met een ander 
Bluetooth-apparaat, zolang bij beide apparaten Bluetooth is ingeschakeld, 
ze beiden binnen bereik blijven en ze op elkaar zijn afgestemd. Dit is een 
snel en eenvoudig proces dat de twee apparaten met elkaar verbindt. 

Het Bluetooth-bereik is maximaal 10 meter. Obstakels, zoals muren of 
andere elektronische apparaten, kunnen storingen veroorzaken of het 
effectieve bereik verminderen. De headset werkt het best als u de telefoon 
aan dezelfde kant van uw lichaam houdt als de headset.
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Inhoud van de verpakkIng  
en kenmerken

Gespreksknop

Windkap

Verstelbaar oorhaakje

Oordopje

Aansluiting voor oplader

Noise-cancelling microfoon

Wisselstroomoplader  
100 - 240 V

Bureauhouder/oplader

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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opladen

Voordat u de headset voor het eerst gaat gebruiken, dient u de headset 
minstens een uur op te laden. Het duurt ongeveer 2 uur voordat uw 
headset volledig is opgeladen. 

Het statuslampje van de headset is rood tijdens het opladen. Het lampje 
gaat uit als de headset volledig is opgeladen.

Er zijn twee manieren om de headset op te laden:

Gebruik de wisselstroomoplader en sluit deze 
rechtstreeks aan op een stopcontact.

Gebruik de bureauhouder/oplader met de 
wisselstroomadapter.

Draai de houder/oplader ondersteboven en 
schuif het deksel er vanaf.

Plaats de kabel van de wisselstroomoplader 
in de houder/oplader.

Schuif het deksel weer op zijn plaats.

Sluit de wisselstroomoplader aan op een stopcontact.

Plaats de headset in de houder/oplader.

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

Knippert rood Batterijniveau

1 Minder dan 1/3 opgeladen

2 1/3 tot 2/3 opgeladen

3 Meer dan 2/3 opgeladen

1

2

1 2

3

 gebruik uw headset niet terwijl deze op de oplader is aangesloten.

hEt battERIjnIvEau cOntROlEREn
Als u de headset inschakelt, knippert het lampje rood om het batterijniveau weer te geven. 

4

5
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afstemmen

Afstemmen is het proces waarbij uw headset wordt gekoppeld aan uw 
telefoon. Voordat u de headset voor de eerste keer gebruikt, moet deze 
worden afgestemd op uw Bluetooth-telefoon. Normaal gesproken hoeft u 
de headset en de telefoon slechts eenmaal af te stemmen.

QuIcKPaIR™-tEchnOlOGIE
Uw nieuwe headset bevat de QuickPair™-technologie van Plantronics 
om de Bluetooth-installatie te vereenvoudigen. Als u uw headset voor 
de eerste keer inschakelt, schakelt de headset automatisch naar de 
afstemstand. De headset blijft 10 minuten in deze afstemstand. Als het 
afstemmen is gelukt, blijft uw headset ingeschakeld en kunt u deze meteen 
gebruiken. 

Als het afstemmen na 10 minuten niet is gelukt, schakelt de headset 
automatisch uit. Als u de headset weer inschakelt, schakelt deze 
automatisch naar de afstemstand totdat de headset is afgestemd op een 
Bluetooth-telefoon. 

Als u uw headset voor het eerst wilt afstemmen:

Schakel de functie Bluetooth op uw telefoon in. .  

tIP: op de meeste telefoons dient u Instellingen/Extra > Verbindingen 
> Bluetooth > Aan  te selecteren.Raadpleeg voor meer informatie de 
gebruikershandleiding van uw telefoon.

Houd de gespreksknop ingedrukt om uw headset in te schakelen. (het lampje 
knippert rood en blauw om aan te geven dat de headset is ingeschakeld en in 
de afstemstand staat.)

tIP: knippert het lampje niet rood en blauw, houd dan de gespreksknop 
ingedrukt om uw headset uit te schakelen. Vervolgens houdt u de 
gespreksknop weer ingedrukt totdat u het lampje rood en blauw ziet knipperen

Gebruik de opdrachten op uw telefoon om de headset te lokaliseren. 
 

1.

2.

3.

4

3

1

2
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tIP: op de meeste telefoons dient u Instellingen/Extra > Verbindingen 
> Bluetooth > Zoeken > 520Plantronics te selecteren. Raadpleeg voor meer 
informatie de gebruikershandleiding van uw telefoon.

Wanneer een pincode wordt gevraagd, voert u 0000 in.

Als het afstemmen is gelukt, knippert het lampje van uw headset blauw. 
Uw headset is nu verbonden en klaar voor gebruik.

vERdER afstEMMEn
Volg de hieronder genoemde instructies als u uw headset al hebt 
afgestemd op een ander toestel, of als u problemen hebt bij het afstemmen 
van uw headset:

Schakel de functie Bluetooth op uw telefoon in.   
 
tIP: op de meeste telefoons dient u Instellingen/Extra > Verbindingen 
> Bluetooth > Aan  te selecteren.Raadpleeg voor meer informatie de 
gebruikershandleiding van uw telefoon.

Schakel de headset uit door de gespreksknop ingedrukt te houden totdat het 
lampje rood wordt en vervolgens uitgaat.

Schakel de headset weer in door de gespreksknop ingedrukt te houden 
totdat het lampje rood en blauw knippert. De headset bevindt zich nu in de 
afstemstand.

Gebruik de opdrachten op uw telefoon om de headset te lokaliseren.  
 
tIP: op de meeste telefoons dient u Instellingen/Extra > Verbindingen 
>Bluetooth > Zoeken > 520Plantronics te selecteren. Raadpleeg voor meer 
informatie de gebruikershandleiding van uw telefoon.

Wanneer een pincode wordt gevraagd, voert u 0000 in. 
 
Als het afstemmen is gelukt, knippert het lampje van uw headset blauw. Uw 
headset is nu verbonden en klaar voor gebruik.

4.

1.

2.

3.

4.

5.
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JuIste pasvorm

Til de oorbeugel op.

Draai de oorbeugel naar rechts om deze op het linkeroor te dragen of draai de 
beugel naar links om deze op uw rechteroor te dragen.

Plaats de oorbeugel achter uw oor.

Draai de headset op zo’n manier dat de speaker comfortabel in uw oor rust.

Richt de microfoon op uw mondhoek. 

tIP: bellers kunnen u het beste horen wanneer u de microfoon op uw mondhoek 
richt. 

1.

2.

3.

4.

5.

rechts links
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headsetbedIenIng

actie stappen

De headset 
inschakelen
 

Houd de gespreksknop ingedrukt totdat het lampje blauw 
oplicht. Het lampje knippert vervolgens drie keer rood om 
het batterijniveau weer te geven. Raadpleeg voor details 
“Het batterijniveau controleren” op pagina 181.

De headset 
uitschakelen

Houd de gespreksknop ingedrukt totdat het lampje rood 
oplicht. Als de headset is uitgeschakeld, is het lampje uit.

Een oproep 
beantwoorden

Druk kort op de gespreksknop. 

Een oproep 
weigeren

Druk 2 seconden op de gespreksknop om de oproep te 
weigeren.

Een oproep 
beëindigen

Druk kort op de gespreksknop.

Een oproep 
plaatsen

Nadat u het nummer hebt ingevoerd op uw telefoon en op 
de verzendknop hebt gedrukt, wordt de oproep automatisch 
doorgeschakeld naar uw headset. 

Volume  
aanpassen

Duw de gespreksknop omhoog om het luistervolume te 
verhogen of omlaag om het luistervolume te verlagen. 

Een oproep door-
schakelen van de 
headset naar de 
telefoon  

Houd de gespreksknop ingedrukt totdat u een lange, lage 
toon hoort.

Een oproep door-
schakelen van de 
telefoon naar de 
headset

Druk kort op de gespreksknop.



186 Plantronics Voyager 520

n
l 

d
u

tc
h

tIPs
Als u de headset draagt, hoort u stijgende geluidssignalen zodra de headset is 
ingeschakeld en dalende geluidssignalen zodra de headset wordt uitgeschakeld.

Wanneer er een oproep binnenkomt, kan uw telefoon eerder een toon geven 
dan uw headset. Wacht tot uw headset een toon geeft en druk dan op de 
gespreksknop om de oproep te beantwoorden.

De headset werkt het best als u de mobiele telefoon aan dezelfde kant van uw 
lichaam houdt als de headset.  

Als u snel een verbinding tot stand wilt brengen met het pas gebruikte toestel 
dat binnen het bereik is, drukt u kort op de gespreksknop.

Als u een uitgaande oproep wilt beëindigen, drukt u kort op de gespreksknop.

Als uw telefoon spraakherkenning ondersteunt, raadpleeg voor instructies dan 
Hands-free functies op pagina 188.

•

•

•

•

•

•

headsetbedIenIng
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statuslampJes

actie lampje toon

Opladen Brandt rood Geen

Volledig  
opgeladen

Geen Geen

Batterij bijna 
leeg

Knippert elke tien seconden
twee keer rood

Elke 30 seconden
2 hoge  
geluidssignalen

Afstemmen Knippert rood en blauw 1 laag  
geluidssignaal

Gekoppeld Knippert blauw  1 laag  
geluidssignaal

Inschakelen Licht blauw op
voor 2 seconde

Stijgende  
geluidssignalen

Standby Blauw knipperlicht om de 10  
seconden

Geen

Gemiste oproep Knippert elke 10 seconden paars Geen

Buiten bereik Geen 1 hoog  
geluidssignaal

Weer binnen 
bereik

knippert 1 keer blauw  1 laag  
geluidssignaal

Uitschakelen Brandt rood
voor 4 seconden

Dalende  
geluidssignalen

tIP : druk eenmaal op de gespreksknop om de indicator voor gemiste oproepen 
opnieuw in te stellen.

bereIk

Houd uw headset binnen 10 meter van het Bluetooth-apparaat om de 
verbinding in stand te houden. Als er zich obstakels tussen de headset 
en het toestel bevinden, kunnen er storingen optreden. De headset werkt 
het best als u de telefoon aan dezelfde kant van uw lichaam houdt als de 
headset.

Als u zich buiten het bereik bevindt, wordt de geluidskwaliteit minder. 
Wanneer er geen verbinding meer is, geeft de headset een hoog 
geluidssignaal. Na 30 seconden probeert de headset opnieuw verbinding 
te maken met het toestel. Als u zich weer binnen het bereik bevindt, kunt u 
handmatig de verbinding herstellen door op de gespreksknop te drukken.

OPMERKInG: de geluidskwaliteit hangt ook af van het toestel waar de 
headset op is afgestemd.
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hands-free functIes

Als uw telefoon en uw serviceprovider hands-free functies ondersteunen, 
kunt u de volgende functies gebruiken:

actie stappen

Het laatstgekozen num-
mer opnieuw kiezen

Druk tweemaal op de gespreksknop. Elke keer dat 
u op de knop drukt, hoort u een hoog  
geluidssignaal.

Nummers kiezen via 
spraakherkenning

Als de headset is ingeschakeld, houdt u de 
gespreksknop ongeveer 2 seconden ingedrukt 
totdat u een laag geluidssignaal hoort.

Een oproep weigeren Als uw headset overgaat, houdt u de gesprek-
sknop ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat u een 
laag geluidssignaal hoort.

tIP: Als u een oproep weigert, wordt de oproep doorgeschakeld naar de voicemail.
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multIpoInt

Plantronics Voyager 520 ondersteunt multipoint-technologie. Hiermee 
is het mogelijk om tussen twee verschillende Bluetoothaudioapparaten 
te schakelen. Hierdoor kan één headset worden gebruikt met twee 
verschillende telefoons.

afstEMMEn OP EEn andER Bluetooth-aPPaRaat
Herhaal de stappen om het nieuwe apparaat af te stemmen. Zie voor 
instructies “Verder afstemmen” op pagina 183.

EEn nuMMER KIEzEn
De headset kiest een nummer op het toestel dat als laatste is gebruikt. 
Bij gebruik van de tweede telefoon: kies een nummer met behulp van de 
bedieningsfuncties op de tweede telefoon. De tweede telefoon zal een 
verbinding maken met de headset.

EEn OPROEP bEantwOORdEn
Als er op één van de telefoons een oproep binnenkomt, laat de headset 
een beltoon horen. 

Druk op de gespreksknop om een oproep te beantwoorden.

EEn OPROEP bEantwOORdEn tERwIjl u In GEsPREK 
bEnt OP hEt andERE tOEstEl
Het eerste gesprek moet worden beëindigd als u het tweede gesprek 
wilt kunnen aannemen. Er is geen functie beschikbaar waarmee u de ene 
oproep in de wacht kunt zetten en de andere oproep kunt aannemen.

Druk één keer op de gespreksknop om het ene gesprek te beëindigen.  
Druk vervolgens opnieuw op de gespreksknop om de oproep op de andere 
telefoon te beantwoorden.

Wacht op de pieptoon en neem vervolgens het tweede gesprek aan door 
nogmaals op de gespreksknop te drukken.

Als u ervoor kiest het tweede gesprek niet aan te nemen en u hebt 
voicemail op het tweede apparaat, dan wordt het gesprek doorgeschakeld 
naar uw voicemail.

•

•

•
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optIonele accessoIres 
verkrIJgbaar

Neem voor een bestelling contact op met de Plantronics-leverancier of ga 
naar www.plantronics.com.

usb-oplaadkabel
modelnr. 69519-05

Oplader voor in de auto 
modelnr. 69520-05

bureaustatief met oplader  
modelnr. 72321-01

houder/klem voor ventilatierooster
modelnr. 72323-015
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problemen oplossen

Probleem Oplossing

De headset werkt niet 
met de telefoon.

Controleer of de headset volledig is opgeladen.

Zorg dat u de headset hebt afgestemd op de telefoon die 
u wilt gebruiken.

De headset stond niet in de afstemstand toen de 
menuselecties van de mobiele telefoon werden gemaakt. 
Zie “Afstemmen” op pagina 182.

Er zijn onjuiste menuselecties gemaakt op de mobiele 
telefoon. Zie “Afstemmen” op pagina 182.

De telefoon heeft de 
headset niet  
gevonden.

Schakel zowel uw telefoon als uw headset uit en weer in. 
Herhaal het afstemmingsproces op pagina 182.

Ik kon mijn  
wachtwoord niet 
invoeren.

Schakel zowel uw telefoon als uw headset uit en weer in. 
Herhaal het afstemmingsproces op pagina 182.

Ik hoor geen 
gespreks- of kiestoon.

De headset is niet ingeschakeld. Druk de gespreksknop 2 
seconden lang in totdat u een geluidssignaal hoort of het 
statuslampje van de headset blauw oplicht.

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

De batterij van de headset is leeg. Laad de batterij op. Zie 
“Opladen” op pagina 181.

Het luistervolume is te laag. Duw de gespreksknop  
omhoog om het volume van de headset te verhogen.
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productspecIfIcatIes

Gesprekstijd* de batterij biedt maximaal 8 uur

Stand-bytijd* de batterij biedt maximaal 180 uur 

Oplaadtijd 2 uur voor volledig opladen 

Bereik maximaal 10 meter

Gewicht headset 16 gram

voeding

Batterijtype Lithium-ion polymeer

Opslag-/ 
gebruikstemperatuur

10 °C – 40 °C

Versie Bluetooth 2.0

Bluetooth-profielen: Headsetprofiel (HSP) voor bellen met de telefoon.

Hands-free Profile (HFP) voor bellen met de tele-
foon en het bedienen van de telefoon.

* Prestaties kunnen per apparaat verschillen. De headset kan maximaal vier dagen 
worden gebruikt zonder dat deze hoeft te worden opgeladen, uitgaande van een 
gemiddelde gesprekstijd van 1,5 uur per dag.

technIsche ondersteunIng

Het Plantronics Technical Assistance Center (TAC) staat klaar om u te helpen. 
Ga naar onze website op www.plantronics.com/support. U kunt het Technical 
Assistance Center ook bellen voor toegankelijkheidsinformatie: 0800 752 6876. 
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