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ANC

/

Volumen op/ned

Et nummer tilbage*

Afspil eller sæt musik på pause*

Et nummer frem*

ANC Aktiv støjreducering (Active Noise Canceling (ANC))

Opladerport

Igangværende samtale = aktiver/deaktiver mute

Inaktiv = OpenMic (hør dine omgivelser)

Headsettets LED-indikatorer til parring, batteristatus, onlineindikator

 / Opkaldsknap([ ])/Tryk for at interagere med Microsoft Teams (app påkrævet)

Tænd/sluk-knap

Knap til parring med Bluetooth

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

Oversigt

Headset
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1 Forbindelsesstatus

Headsettets LED-
indikatorer

Hvad betyder de?

Blinker rødt og blåt Parring

3 røde blink Indkommende opkald

Blinker rødt Opkald i gang

2 Batteristatus: Vis LED-indikatorer, når headsettet oplades, eller ved at trykke på
opkaldsknappen, knappen Lydløs eller knappen til parring, når headsettet er inaktivt.

Headsettets LED-
indikatorer

Hvad betyder de?

4-5 blå blink Højt batteriniveau

2-3 blå blink Middel batteriniveau

1 rødt blink Lavt batteriniveau

3 røde blink Batteriniveau lavt – genoplad headset

BEMÆRK *Indholdet afhænger af det enkelte produkt.

BEMÆRK Både standeren til opladeren og mikro-USB-kablet kan tilsluttes enten en computer
eller en oplader. Du behøver kun at slutte standeren til opladeren til en computer for at opdatere
firmware.

Headsettets LED-
indikatorer

Stander til oplader*
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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 Bluetooth USB-adapter giver den bedste forbindelse, softphone-funktionalitet og
akustiske lydkvalitet via dit headset. Adapteren er parret med dit headset ved levering.

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 Fra, indtil du hører "parring", og headsettets LED-indikatorer blinker rødt og
blåt.

Tilslut og par

Tilslutning til pc

Konfigurer USB-
adapter

Parring med
mobilenhed
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2 Vælg "Poly VFocus."
Når parring er oprettet, hører du "parring lykkedes", og headsettets LED-indikatorer
holder op med at blinke.
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
igen
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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.

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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Placer mikrofonen på højre eller venstre side ved at dreje mikrofonarmen opad og over til
den anden side. Juster mikrofonarmen, så den peger mod mundvigen.

TIP  Headsettet registrerer, når du skifter mikrofonarmen fra den ene side til den anden og
synkroniserer lyd og specifikke betjeningsknapper til hver side.

VIGTIGT Før brug skal headsettet oplades helt for at nulstille taletidsmeddelelsens nøjagtighed.

Oplad headsettet med standeren til opladeren eller mikro-USB-kablet. Headsettets LED-
indikatorer blinker under opladning. Det tager op til 2 timer at oplade headsettet helt.
LED-indikatorerne slukker, når opladningen er fuldført.
BEMÆRK Både standeren til opladeren og mikro-USB-kablet kan tilsluttes enten en computer
eller en oplader. Det er kun nødvendigt at slutte enheden til en computer i forbindelse med
opdatering af firmwaren.

Stander til oplader Mikro-USB-kabel

Headsettets LED-
indikatorer

Batteristatus

Blinker blåt 4-5 gange Højt batteriniveau

Blinker blåt 2-3 gange Middel batteriniveau

Blinker rødt 1 gang Lavt batteriniveau

blinker rødt Batteriniveau lavt – genoplad headset

Headsettets batteristatus kan kontrolleres på flere forskellige måder.

1 Mens du har headsettet på, skal du trykke på Opkaldsknappen  og lytte til
stemmemeddelelsen (kun smartphone).

2 Når du ikke har headsettet på, skal du trykke på en hvilken som helst knap undtagen
Opkaldsknappen og holde øje med LED-indikatorerne på headsettet.

Tag på og oplad

Bær på venstre eller
højre side

Oplad dit headset

Kontroller headsettets
batteristatus

9



3 Placer headsettet i opladningsholderen, og hold øje med headsettets LED-indikatorer.
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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.

1 Download Poly Lens-desktopapp på poly.com/software.

2 For at opdatere dit headset skal du placere headsettet i standeren til opladeren og slutte
det direkte til din computer.

3 Åbn Poly Lens-desktopapp på computeren, vælg enhedens navn, og vælg derefter
opdateringsknappen, hvis den er tilgængelig.
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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ANC

/

Volumen op/ned

Et nummer tilbage*

Afspil eller sæt musik på pause*

Et nummer frem*

ANC Aktiv støjreducering (Active Noise Canceling (ANC))

Opladerport

Igangværende samtale = aktiver/deaktiver mute

Inaktiv = OpenMic (hør dine omgivelser)

Headsettets LED-indikatorer til parring, batteristatus, onlineindikator

Opkaldsknap ([ ])

Tænd/sluk-knap

Knap til parring med Bluetooth

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

Basisfunktioner
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Besvar eller afslut et opkald
Tryk på Opkaldsknappen .

Foretag genopkald (smartphone)
Hvis du vil ringe til det nummer, du sidst har ringet til, skal du trykke to gange på
opkaldsknappen .

Stemmeassistent
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.

Under et igangværende opkald skal du vælge:
• Tryk på den røde Mute-tast

• Tag dit headset af/på under et igangværende opkald (kræver aktive smart sensors)

Når du ikke befinder dig i et igangværende opkald, skal du trykke på den røde Mute-tast
for at aktivere OpenMic, så du kan høre dine omgivelser. Kontroller niveauet af den
omgivende støj, du kan høre ved at justere volumenhjulet.

Drej volumenhjulet  fremad (+) eller bagud (–) for at regulere volumen.

Vælg:
• Tag headsettet på/af (kræver aktive smart sensors)

• Tryk på knappen Afspil/pause .

BEMÆRK Funktionen varierer afhængigt af programmet. Fungerer ikke sammen med
webbaserede apps.

Tryk på knappen Frem  eller knappen Tilbage  for at vælge et nummer.
BEMÆRK Funktionen varierer afhængigt af programmet. Fungerer ikke sammen med
webbaserede apps.

Smart sensors reagerer, når du tager headsettet af eller på.

Med aktive sensorer når du tager headsettet på, vil
du:

når du tager headsettet af, vil
du:

Opkald besvar opkaldet mute headsettet

Musik/medie Genoptag afspilning af musik/
medier (hvis du afspiller før
takeoff)*

Sæt afspilning af musik/medier
(ved afspilning) på pause*

Mute deaktiver mute under en
igangværende samtale

aktiver mute under en
igangværende samtale

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

Nulstil sensorer
Du skal muligvis nulstille sensorerne, hvis de ikke fungerer som forventet.

Der er to måder at oplade headsettets sensorer på: Vælg:

Foretag/besvar/afslut
opkald

Aktiver/deaktiver mute

OpenMic

Volumen

Afspil eller sæt musik
på pause

Valg af nummer

Brug sensorer
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• Når headsettet er tændt, skal du oplade det i opladerstanderen i 10 sekunder

• Tryk på Mute-tasten  og knappen Afspil/pause  og hold dem nede i mindst 4 sekunder,
indtil LED-indikatorerne blinker lilla to gange – pas på ikke at berøre ørepudens polstring
eller lade den komme i kontakt med overflader

Deaktiver sensorer
Du kan deaktivere dit headsets smart sensors på to måder:

• Administrer sensorer i Poly Lens-app.

• Hold Mute-tasten  og Opkaldsknappen  nede samtidigt i mere end 4 sekunder, indtil
LED-indikatoren blinker lilla og derefter rødt. Gentag for at genaktivere. LED-indikatoren
blinker lilla og derefter blåt.

BEMÆRK Sensorer kan ikke deaktiveres under streaming af lyd.

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

Headsettet leveres med ANC aktiveret. Deaktiver ANC ved at skubbe knappen væk fra
"ANC".

• 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).

ANC

Interager med
Microsoft-softphone
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Hvis du lader headsettet være tændt men uden for rækkevidde af din parrede telefon eller
USB-adapter i mere end 7 dage, vil headsettet spare på batteriets strøm ved at overgå til
DeepSleep-tilstand.

Når headsettet igen er inden for rækkevidde af telefonen eller USB-adapteren, skal du
trykke på knappen til opkaldsstyring  for at afslutte DeepSleep-tilstand.

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.

Du kan ændre stemmemeddelelser på dit headset (f.eks. "mute aktiveret").

1 Indlæs Poly Lens-app på din computer. Download: poly.com/lens.

2 Placer dit headset i standeren til opladeren og slut det direkte til din computer.

3 Fjern dit headset fra andre enheder.

4 Åbn Poly Lens-app, og gå til enhedens Indstillinger > Sprog for at få vist sprogvalg for
stemmemeddelelser.

Yderligere specifikationer

DeepSleep-tilstand

Besvar opkald fra en
anden enhed

Skift sprog
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Indholdet afhænger af det enkelte produkt.

Bluetooth-headset Valgfri stander til oplader

Bluetooth USB-adapter
(USB-A eller USB-C

tilgængelig, designet
varierer) Opbevaringsetui Mikro-USB-kabel

Sælges separat på poly.com/accessories.

Vægoplader

Hvad er der i æsken?

Tilbehør
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Hvordan parrer jeg mit headset
med en mobilenhed?

Se Parring med mobilenhed.

Hvordan parrer jeg mit headset
med en computer eller bærbar
computer?

Tilslut USB-Bluetooth-adapteren til din computer eller
bærbare computer. Adapteren parres med dit headset og
opretter forbindelse til computerlyd. Se Tilslutning til pc.

Hvorfor skal jeg bruge USB-
Bluetooth-adapteren i stedet for
min computers Bluetooth?

Din USB-Bluetooth-adapter giver den bedste forbindelse,
softphone-funktionalitet og akustiske lydkvalitet via dit
headset. Se Tilslut til PC, Konfigurer USB-adapter.

Hvordan parrer jeg min USB-
Bluetooth-adapter med en anden
understøttet Poly-lydenhed?

Parringsmetoden afhænger af, om du bruger BT600- eller
BT700-adapteren. Se Par USB-adapteren igen.

Kan jeg tilslutte mit headset til en
mobiltelefon og en computer på
samme tid?

Ja, dit headset kan oprette forbindelse til mobil og pc. Dit
headset husker op til 8 enheder, men opretter forbindelse til
op til 2 enheder ad gangen. Dette omfatter USB-Bluetooth-
adapteren.

Lyden i headsettet er ikke som
forventet, når headsettet er
sluttet til min computer.

• 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

Kontroller følgende:
• Du kan konfigurere lyden i headsettet på din computer ved at

se Konfigurer USB-adapter.

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

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

Opkaldsstyring på mit headset
fungerer ikke som forventet
under et softphone-opkald.

Kontroller følgende:
• For at opnå den bedste ydeevne skal du sørge for, at

headsettets firmware er opdateret. Se Opdater din Poly-
enhed.

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

• Hvis det er nødvendigt at aktivere funktionen til betjening
(besvar/afslut og mute) af headsettet, skal du sørge for at
have Poly Lens-desktopapp installeret. Se Indlæs software.

• Vælg dit softphone-program i Poly Lens-desktopapp.

Under et opkald oplever jeg
interferens og tab af lyd.

Headsettet er konfigureret til optimal ydeevne under
telekonferencer. Stereotelefoni er slået til som standard. Hvis
du vil øge Bluetooth-tætheden, skal du ændre indstillingen
fra stereotelefoni til monotelefoni ved at holde knappen
Lydløs nede i fire sekunder, mens du ikke er i gang med et
opkald, indtil du hører "Wideband-stereo slået fra".

Fejlfinding
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Du kan også ændre indstillingen i Poly Lens-desktopappen
eller Plantronics Hub til Windows/Mac ved at gå til
Indstillinger > Trådløs > Tilstand for udvidet rækkevidde.

Musikken fra min computer
kommer ikke gennem mit
headset.

Hvis du vil konfigurere din USB-adapter til at afspille musik,
skal du se Konfigurer USB-adapter.

Jeg hører computerlyd via mit
headset. Hvordan skifter jeg
lyden tilbage til computerens
interne højttaler?

Hvis du vil skifte lyden tilbage til computerens interne
højttaler fra dit headset og din adapter, skal du gå til
computerens lydindstillinger og ændre din outputenhed eller
blot frakoble din Bluetooth-adapter.

Når jeg lytter til streamet lyd på
min Mac og tager headsettet af,
begynder iTunes at spille, når jeg
tager headsettet på igen.

Dette er et kendt problem. Deaktiver indstillingen for afspil/
pause i fanen for sensorer på Plantronics Hub til
Windows/Mac eller Poly Lens-appen.

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

Hvis du vil konfigurere din USB-adapter til at afspille musik,
skal du se Konfigurer USB-adapter.

Taletiden for headsettet er ikke
nøjagtig.

Headsettet skal oplades helt for at nulstille
taletidsmeddelelsens nøjagtighed.

Jeg hører et ekko, når der ikke er
et opkald i gang.

Kontroller om OpenMic er aktiveret ved at trykke på den
røde mute-knap på mikrofonen, mens der ikke er et opkald i
gang. Vores eksklusive OpenMic-funktion giver dig mulighed
for at kontrollere niveauet af den omgivende støj, du hører.
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Support

BRUG FOR MERE HJÆLP?
poly.com/support

Producent:

Plantronics, Inc. Plantronics B.V. Plantronics Ltd.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2021 Poly. Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Alle varemærker
tilhører deres respektive ejere. Fremstillet af Plantronics, Inc.

Model-id: B825/B825 USB-C

205084-03 10.21
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