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En kablet, bærbar højttalertelefon med mobile tilslutningsmuligheder.

BT600 models only

Volumen

Slå lyden fra

LCD

Tryk for at interagere med Microsoft Teams (app påkrævet)

Opkaldsknap

Port til Kensington-lås

Strømforsyning

Bluetooth-kontakt (højttalertelefon)

Bluetooth-knap (BT600-adapter)

BEMÆRK Adapterens design kan variere

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

Knapper og statuslamper

USB Bluetooth-adapter
(kun adaptermodel)
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USB LED-indikatorer Hvad betyder de?

Konstant lilla Headset tilsluttet

Blinker blåt Opkald i gang

Lyser konstant rødt Mute aktiveret

Blinker lilla Microsoft Teams-meddelelse

BEMÆRK *Kræver Microsoft Teams-program
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1 Hvis du vil parre din mobilenhed med din højttalertelefon, skal du skubbe tænd/sluk-knappen mod
Bluetooth-ikonet til højre i 2 sekunder. Du hører "parring", og LED-indikatoren ved siden af
Bluetooth-ikonet blinker rødt og blåt.

2 Aktivér Bluetooth på din telefon, og indstil den til at søge efter nye enheder, vælg Poly CL5300
Series.

3 Parring er lykkedes, når du hører "parring lykkedes", og LED-indikatoren slukker.

Slut USB-kablet fra USB-porten på højttalertelefonen til USB-porten på din computer.

Ved levering er din Bluetooth USB-adapter parret med din højttalertelefon.

1 Slå din højttalertelefon til, og indsæt Bluetooth USB-adapteren i din computer.

2 Parring er gennemført, når du hører "parring lykkedes", og USB-adapterens indikator lyser
konstant blåt.
BEMÆRK Adapterens design kan variere.

Par USB-adapteren igen
Ved levering er din USB-adapter parret med din højttalertelefon. Hvis din adapter er frakoblet eller
købt separat, skal du parre adapteren manuelt med dit headset.

1 Indsæt Bluetooth USB-adapteren i din bærbare eller stationære computer, og vent indtil
computeren genkender den.

2 Sæt højttalertelefonen i parringstilstand ved at skubbe tænd/sluk-knappen mod Bluetooth-ikonet
til højre i 2 sekunder. Du hører "parring", og LED-indikatoren ved siden af Bluetooth-ikonet blinker
rødt og blåt.

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

Installation

Mobilopsætning

Opsætning med ledning

Opsætning af USB-
adapter (kun BT600-

modeller)
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BEMÆRK Adapterens design kan variere

Parringen er gennemført, når du hører "parring lykkedes, PC tilkoblet", og adapterens LED-
indikator lyser konstant blåt.

Download Plantronics Hub til Windows/Mac ved at besøge poly.com/software. På den måde kan
du tilpasse enhedens adfærd igennem avancerede indstillinger og funktioner.

Indlæs software
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Hvis du vil kontrollere batteristatus for højttalertelefonen, skal du skubbe tænd/sluk-knappen til
højre og slippe den.

Oplad højttalertelefonen via USB ved hjælp af din computer eller en USB AC-adapter (medfølger
ikke). Strømindikatoren blinker under opladning og slukker ved fuld opladning. Vent 3,5 timer for
en fuld opladning.

Opladning

Kontroller batteristatus

Opladning
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Skub tænd/sluk-knappen til højre for at tænde for strømmen. Højttalertelefonens LED-indikator
lyser hvidt, og du hører "tændt".

Et kort tryk på opkaldsknappen besvarer eller afslutter et opkald.

Hold knappen til opkaldsstyring nede i 2 sekunder for at sætte et opkald i venteposition.

Et kort tryk på mute-tasten slår mikrofonlyden fra/til.

Tryk på volumenknapperne op (+) eller ned (-) for den ønskede volumen.

Tryk på Teams-knappen  for at interagere med Microsoft teams, når du ikke er i gang med et
opkald.
BEMÆRK Microsofts Teams-appen skal være installeret.

Daglig anvendelse

Strømforsyning

Besvar eller afslut et
opkald

Sæt et opkald på hold

Slå lyden fra/til

Volumen

Knappen Microsoft Teams
(kun Teams-modeller)
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Support

BRUG FOR MERE HJÆLP?
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 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.
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