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ANC 2x1x 3x

/

:02

Siri
Google AssistantTM

1x 1x

LED-indikatorer

Slå lyden fra

ANC Active Noise Canceling

Strømforsyning

Afspil/pause*

Næste nummer*

Forrige nummer*

Bluetooth®-parring

Volumen

 / Opkaldsknap/tryk for at interagere med Microsoft Teams (app påkrævet)

Siri, Google
Assistant

Standardstemmeassistent (smartphone-funktion)

BEMÆRK *Funktionalitet afhænger af programmet. Fungerer muligvis ikke sammen med
webbaserede apps.

Læs sikkerhedsvejledningen for oplysninger om vigtige sikkerhedsinstruktioner,
opladning, batteri og myndighedskrav, før du anvender dit nye headset.

Oversigt over headset

Vær på den sikre side
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Din hi-fi Bluetooth USB-adapter leveres parret med din Poly-enhed. Slut den til din
computer for at oprette forbindelse til computerens hi-fi-lyd.

BEMÆRK Adapterens USB-forbindelse og design kan variere, men funktionen er den samme.

Standard-LED-indikatorer

USB LED-indikatorer Hvad betyder de?

Blinker rødt og blåt Parring

Konstant blåt Headset tilsluttet

Blinker blåt Opkald i gang

Lyser konstant rødt Mute aktiveret

Blinker lilla Streamer musik fra computer

LED'er, når Microsoft Teams* registreres

USB LED-indikatorer Hvad betyder de?

Blinker rødt og blåt Parring

Konstant lilla Forbundet til Microsoft Teams

Blinker blåt Opkald i gang

Lyser konstant rødt Mute aktiveret

Blinker lilla Microsoft Teams-meddelelse

BEMÆRK *Kræver Microsoft Teams-skrivebordsprogram

USB Bluetooth-adapter
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Din USB Bluetooth-adapter leveres parret med dit headset.

1 Slå dit headset til og indsæt USB Bluetooth-adapteren i din bærbare computer eller pc.

2 LED-indikatoren for USB-adapteren blinker og lyser derefter konstant for at angive, at
headsettet er tilsluttet USB-adapteren. Hvis du har dit headset på, hører du "PC tilkoblet"
for at indikere, at forbindelsen er oprettet. Under et opkald blinker LED-indikatoren på
USB-adapteren blåt. Når du ikke er i gang med et opkald, lyser LED-indikatoren konstant.

3 Indlæs Poly Lens-desktopapp ved at besøge poly.com/lens. På den måde kan du tilpasse
headsettets adfærd igennem avancerede indstillinger og funktioner.

Din hi-fi Bluetooth USB-adapter leveres klar til at modtage opkald. Hvis du vil lytte til
musik, skal du konfigurere din Bluetooth USB-adapter.

Windows

1 Konfigurer din USB Bluetooth-adapter til at afspille musik ved at gå til menuen Start >
Kontrolpanel > Lyde > fanen Afspilning. Vælg Poly BT700 eller Plantronics BT600 som
standardenheden og klik på OK.

2 Sæt musikken på pause, når du foretager eller modtager opkald ved at gå til menuen Start
> Kontrolpanel > Lyde > fanen Kommunikation og gå til den ønskede parameter.

Mac

1 Konfigurer USB Bluetooth-adapteren ved at gå til menuen Apple > Systemindstillinger >
Lyd. På både Input- og Output-fanerne, skal du vælge Poly BT700 eller Plantronics
BT600.

1 Sæt headsettet i parringstilstand ved at skubbe og holde tænd/sluk-knappen  væk fra
positionen Slukket, indtil du hører "parring", og headsettets LED-indikatorer blinker rødt
og blåt.

00:02

2 Aktivere Bluetooth på telefonen og indstil den til at søge efter nye enheder.
• iPhone Indstillinger > Bluetooth > Til*

• Android Indstillinger > Bluetooth:Til > Søg efter enheder*

BEMÆRK *Menuer kan variere fra enhed til enhed.

Tilslut og par

Tilslutning til pc

Konfigurer USB-
adapter

Parring med
mobilenhed
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3 Vælg "Poly V6200 Series."
Indtast om nødvendigt fire nuller (0000) for adgangskoden, eller accepter forbindelsen.

Når parring er oprettet, hører du "parring lykkedes", og headsettets LED-indikatorer
holder op med at blinke.
BEMÆRK Hvis du vil have besked om, hvem der ringer, skal du tillade adgang til dine kontakter,
hvis telefonen beder dig om det.

BEMÆRK Headsettet kan parres med op til 8 enheder, men kun opretholde 2 forbindelser
samtidigt; dette inkluderer Bluetooth USB-adapteren.

Din USB-adapter er typisk parret med din Poly-lydenhed på forhånd. Hvis din adapter er
frakoblet eller købt separat, skal du parre adapteren med din Poly-enhed.
Adapterparringsmetoden afhænger af, hvilken USB-adapter du bruger.

Par USB-adapteren til BT700 igen
Din USB-adapter kræver Poly Lens-desktopapp for at kunne parre med en Poly-lydenhed.
Download: poly.com/lens.

BT700 USB-C BT700 USB-A

1 Slut hi-fi Bluetooth USB-adapteren til din bærbare eller stationære computer, og vent
indtil computeren genkender den.

2 Sæt din Poly-lydenhed i parringstilstand.

3 Start Poly Lens-desktopapp og naviger til Poly BT700.

4 Sæt din Bluetooth USB-adapter i parringstilstand ved at vælge "Par ny enhed" på
adapterens hovedside eller i overløbsmenuen. Din adapter blinker rødt og blåt.
Parring er gennemført, når du hører "parring lykkedes" og "PC tilkoblet", og Bluetooth
USB-adapterens LED-indikator lyser konstant.
BEMÆRK Hvis du vil parre igen ved hjælp af Plantronics Hub-skrivebordsappen, skal du gå til
appens generelle Poly BT700-indstillinger og vælge "Par".

Par USB-adapteren til BT600 igen

BT600 USB-C BT600 USB-A

1 Slut hi-fi Bluetooth USB-adapteren til din bærbare eller stationære computer, og vent
indtil computeren genkender den.

2 Sæt din Poly-lydenhed i parringstilstand.

3 Indstil din Bluetooth USB-adapter til parringstilstand ved at trykke på parringsknappen og
holde den nede med en pen eller en papirclips, indtil Bluetooth USB-adapteren blinker
rødt og blåt.

Par USB-adapteren
igen
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BEMÆRK Adapterens design varierer afhængig af USB-tilslutning.

Parring er gennemført, når du hører "parring lykkedes" og "PC tilkoblet", og Bluetooth
USB-adapterens LED-indikator lyser konstant.
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Tilpas din enheds adfærd via avancerede indstillinger og muligheder med Poly Lens-app.
Nogle softphones kræver installation af Poly-software for at aktivere funktionen til
opkaldsstyring (besvar/afslut og sæt på lydløs). Download: poly.com/lens.

BEMÆRK Enhedsindstillinger og opdateringer er også tilgængelige i Plantronics Hub-appen.

Hold din firmware og software opdateret for at forbedre ydeevnen og føje nye funktioner
til din Poly-enhed.

Opdater din enhed ved hjælp af din computer med Poly Lens-desktopapp. Download på 
poly.com/lens.

Under opdatering:

• Brug ikke din Poly-enhed før opdateringen er fuldført.

• Afbryd din Poly-enhed fra andre parrede enheder, f.eks. telefoner, tablets og computere.

• Start ikke en anden opdatering fra en anden enhed.

• Stream ikke medier.

• Undlad at besvare eller foretage opkald.

Indlæs software

Opdater din Poly-
enhed
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Det tager 90 minutter at oplade headsettet helt med bordopladeren eller mikro-USB-
kablet. LED-indikatorerne slukker, når opladningen er fuldført. Dit headset har op til 10
timers taletid.

BEMÆRK Dit headset vibrerer én gang for at bekræfte, at opladningen er i gang.

Kontrollér dit headsets batteristatus:

• Se status i. Poly Lens-desktopapp
• Skub og slip tænd/sluk-knappen  væk fra positionen Fra, mens headsettet er inaktivt. Lyt

til stemmemeddelelsen eller observer headsettets LED-indikatorer.

Headsetindikatorens opførsel ved opladning

Fra Opladning fuldført

Højt batteriniveau

Middel batteriniveau

Lavt batteriniveau

Kritisk batteriniveau

TIP Aflad headsettets batteri, og oplad det derefter helt for at nulstille nøjagtigheden for
beskeder om taletid.

Opladning

Kontroller headsettets
batteristatus
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1 Prøv de tre ørepropper for at finde den størrelse, der er mest komfortabel, samtidig med
at den blokerer udefrakommende støj.

2 Lyt til musik, og vælg den øreprop, der giver dig mest basrespons.

3 Du kan også vælge ørepropper i to forskellige størrelser til hvert øre.

RL

Det er nemt at udskifte ørepuderne og fastgøre dem på ørepropperne. Venstre og højre
angives på ørepuden og på øreproppen.

1 Du fastgør ørepuden på øreproppen ved at placere ørepuden oven på øreproppen og
trække ørepuden op over den lille tap på bagsiden af øreproppen for at klikke den på
plads.

2 Sørg for, at tappen ikke er synlig, og at ørepuden er låst fast.

Pasform

Udskift ørepuder
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RL

ANC 2x1x 3x

/

:02

Siri
Google AssistantTM

1x 1x

Skub kontakten  for at tænde eller slukke.

Tryk på knappen Volumen op  eller Volumen ned .

Justere mikrofonvolumen på headsettet (softphone)
Foretag et softphone-testopkald, og juster softphone-volumen og pc-lydstyrken i
overensstemmelse hermed.

Tryk på Opkaldsknappen .

Tryk to gange på opkaldsknappen  for at springe til det næste nummer, eller tryk tre
gange på opkaldsknappen  for at afspille det forrige nummer.
BEMÆRK Funktionen varierer afhængigt af programmet. Fungerer muligvis ikke sammen med
webbaserede apps.

Tryk to gange på opkaldsknappen  og hold den nede for at spole frem. Tryk tre gange på
opkaldsknappen  og hold den nede for at spole tilbage.
BEMÆRK Funktionen varierer afhængigt af programmet. Fungerer muligvis ikke sammen med
webbaserede apps.

Active Noise Canceling (ANC) reducerer udefrakommende støj og forbedrer din musik og
lydkvalitet.

Skub kontakten for at aktivere ANC.

Siri, Google Assistant™, Cortana Tryk og hold opkaldsknappen nede i 2 sekunder for at
aktivere din telefons standard stemmeassistent. Vent på besked fra telefonen om at
aktivere stemmestyret opkald, søgning samt anden stemmestyring til smartphone.

Besvar eller afslut et opkald
Tryk på Opkaldsknappen .

Besvar et andet opkald
Tryk først på opkaldsknappen  for at afslutte det aktuelle opkald, og tryk derefter på
opkaldsknappen  igen for at besvare det nye opkald.

Basisfunktioner

Tænd/sluk

Juster volumen

Afspil eller sæt lyd på
pause

Valg af nummer

Spol frem/tilbage

ANC

Stemmeassistent

Foretag/besvar/afslut
opkald
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Lydløs
Under et igangværende opkald skal du trykke på den røde Lydløs-  knap

Sæt et opkald på hold
Tryk to gange på opkaldsknappen  for at sætte et opkald på hold. Tryk på
opkaldsknappen  igen for at besvare et indgående opkald.
BEMÆRK Du kan sætte op til 2 opkald på hold.

Skift mellem opkald (flash)
Tryk 2 gange på opkaldsknappen  for at skifte mellem opkald.
BEMÆRK Flash-funktionalitet fungerer kun mellem opkald af samme type. Flash fungerer ikke
mellem mobil- og softphone-opkald.

Ring tilbage til seneste opkald
Tryk to gange på opkaldsknappen .

Besvar opkald fra en anden enhed
Det er nemt at besvare opkald fra to enheder (herunder softphone).

Hvis der allerede er et aktivt opkald i gang, vil du få besked via en ringetone, hvis der
kommer et nyt opkald på den anden parrede enhed.

Besvar et andet opkald fra en anden enhed ved først at trykke på Opkaldsknappen  for at
afslutte det aktuelle opkald og derefter trykke på Opkaldsknappen igen for at besvare det
nye opkald. Hvis du vælger ikke at besvare det andet opkald, går det videre til voicemail.
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• For Microsoft Teams skal du trykke på headsettets opkaldsknap  for at interagere
(Teams-skrivebordsapp påkrævet).

• For Skype for Business skal du trykke på opkaldsknappen  og holde den nede i 2 sekunder
for at interagere (skrivebordsappen Skype for Business påkrævet).

Dit headsets LED-indikator lyser rødt for at informere andre om, at du er optaget af et
igangværende opkald. Administrer indstillinger i Poly Lens-app.

Hvis din stemme er lav under et opkald, eller hvis modtageren kan høre din baggrundsstøj,
skal du kalibrere lyden i headsettet.

1 Sluk for headsettet i 10 sekunder

2 Tænd headsettet i et stille miljø

Yderligere specifikationer

Interager med
Microsoft-softphone

Onlineindikator

Kalibrer lyden i
headsettet

13



Mine ørepuder bliver ikke siddende på
ørepropperne.

Sørg for, at dine ørepuder sidder sikkert fast på
ørepropperne. Se Udskift ørepuder.

Når jeg bruger mit headset med en
softphone, fungerer headsettets knapper
til opkaldsstyring og mute ikke.

Kontroller følgende:
• Hvis det er nødvendigt at aktivere funktionen til

betjening af headset (besvar/afslut og mute), skal du
sørge for at have Poly-software installeret. Se Indlæs
software.

• Sørg for, at du opretter forbindelse til computerlyd
med din hi-fi-Bluetooth USB-adapter for at få optimal
lyd og funktionalitet.

• Det anbefales ikke at parre dit headset direkte med
din computer.

Lyden i headsettet fungerer ikke som
forventet, når headsettet er sluttet til
computeren.

• Under et opkald kan ingen høre mig

• Under et opkald kan jeg ikke høre noget

• Musikken kommer ikke gennem mit
headset

• Når jeg spiller musik, og der kommer et
opkald, er musikken for høj, eller den
sættes ikke på pause

• Du kan konfigurere lyden i headsettet på din
computer ved at se Konfigurer for medier.

• Sørg for, at der kun er ét softphone-program åbent ad
gangen.

• For at opnå den bedste ydeevne skal du sørge for, at
headsettet er opdateret. Se Opdater din Poly-enhed.

Under et opkald eller afspilning af medier
oplever jeg forstyrrelser og tab af lyd.

• Sørg for, at du opretter forbindelse til computerlyd
med din hi-fi-Bluetooth USB-adapter for at få optimal
lyd og funktionalitet.

• Du får den bedste lydmodtagelse ved at have din
mobiltelefon på højre side af kroppen.

Andre har svært ved at høre mig under
opkald.

• Min stemme er dæmpet eller lyder som
om, den er langt væk

• Andre kan høre min baggrundsstøj

Se Kalibrer lyden i headsettet.

Taletiden for headsettet er ikke nøjagtig. Headsettet skal oplades helt for at nulstille
taletidsmeddelelsens nøjagtighed.

Hvordan interagerer jeg med Microsoft
Teams eller Skype for Business?

• For Microsoft Teams skal du trykke på
opkaldsknappen  for at interagere.

• For Skype for Business skal du trykke på
opkaldsknappen  og holde den nede i 2 sekunder for
at interagere.

• Indstil din måltelefon ved at gå til Poly Lens-
desktopapp > Softwareindstillinger > Softphones >
Mål-softphone

Fejlfinding
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Fungerer mit Microsoft Teams-
aktiverede headset sammen med andre
softphones?

Ja, mens dit headset er optimeret til Microsoft
Teams, kan det konfigureres til brug med andre
understøttede softphones. Indstil din måltelefon ved
at gå til Poly Lens-desktopapp > Softwareindstillinger
> Softphones > Mål-softphone

Når du konfigurerer en anden softphone, fungerer
opkaldsknappen som følger:

• interagerer ikke med Teams

• går ikke til Teams-meddelelser

• starter ikke Cortana
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Support

NEED MORE HELP?
poly.com/support

Manufacturer:

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2021 ©2004 Plantronics, Inc. All rights reserved. Poly, propeldesignet og Poly-logoet er
varemærker tilhørende Plantronics, Inc. Bluetooth er et registreret varemærke
tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Plantronics, Inc. under licens. Alle andre
varemærker tilhører deres respektive ejere. Fremstillet af Plantronics, Inc.

Model ID: Headset: B6200, adapter BT600 / BT600C / BT700 / BT700C

210803-03 07.21
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