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Een draagbare speakerphone met snoer en mobiele connectiviteit.

BT600 models only

Volume

Mute

LED

Druk in om te communiceren met Microsoft Teams (app vereist)

Gespreksknop

Kensington-slotpoort

Voeding

Bluetooth-schakelaar (speakerphone)

Bluetooth-knop (BT600-adapter)

OPMERKING Het ontwerp van de adapter kan variëren

Standaardlampjes

USB-LED's Betekenis

Knippert rood en blauw Afstemmen

Blauw zonder knipperen Headset aangesloten

Knippert blauw In gesprek

Brandt rood Mute actief

Knippert paars Media worden vanaf uw computer gestreamd

LED's wanneer Microsoft Teams* wordt gedetecteerd

USB-LED's Betekenis

Knippert rood en blauw Afstemmen

Bedieningselementen en statuslampjes

USB Bluetooth-adapter
(alleen adaptermodel)
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USB-LED's Betekenis

Brandt paars Headset aangesloten

Knippert blauw In gesprek

Brandt rood Mute actief

Knippert paars Microsoft Teams-melding

OPMERKING *Microsoft Teams-toepassing vereist
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1 Als u uw mobiele apparaat wilt koppelen met uw speakerphone, schuift u de aan/uit-schakelaar 2
seconden in de richting van het bluetooth-pictogram. U hoort "pairing" (koppelen) en het lampje
naast het bluetooth-pictogram knippert rood en blauw.

2 Activeer bluetooth op uw telefoon en stel dit in om nieuwe apparaten te zoeken. Selecteer Poly
CL5300-serie.

3 De koppeling is voltooid wanneer u "pairing succesful" (koppelen gelukt) hoort en het lampje dooft.

Sluit de USB-kabel van de USB-poort in de speakerphone aan op de USB-poort in uw computer.

De bluetooth usb-adapter is op voorhand gekoppeld met de speakerphone.

1 Schakel uw speakerphone in en steek de bluetooth usb-adapter in uw computer.

2 De koppeling is voltooid wanneer u "pairing successful" (koppelen voltooid) hoort en de usb-
adapter blauw brandt.
OPMERKING Het ontwerp van de adapter kan variëren.

USB-adapter opnieuw koppelen
Uw usb-adapter is normaal gesproken al gekoppeld aan uw speakerphone. Als uw adapter nog niet
aangesloten is of afzonderlijk is gekocht, moet u de adapter handmatig met uw headset koppelen.

1 Sluit de bluetooth usb-adapter aan op uw laptop of computer en wacht tot uw computer deze
herkent.

2 Zet de luidspreker in de koppelmodus door de aan/uit-schakelaar 2 seconden naar rechts in de
richting van het bluetooth-pictogram te schuiven. U hoort "pairing" (koppelen) en het lampje naast
het bluetooth-pictogram knippert rood en blauw.

3 Zet uw adapter in de koppelmodus door met een pen of paperclip de verzonken koppelknop in te
drukken en vast te houden totdat de adapter rood en blauw knippert.

Installatie

Mobiele installatie

Installatie met snoer

USB-adapter instellen
(alleen BT600-modellen)
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OPMERKING Het ontwerp van de adapter kan variëren

De koppeling is voltooid wanneer u "pairing succesful, PC connected" (koppelen gelukt, pc
verbonden) hoort en het lampje van de adapter blauw brandt.

Download Plantronics Hub voor Windows/Mac via poly.com/software. U kunt hierdoor de functies
van uw apparaat aanpassen via geavanceerde instellingen en opties.

Software laden
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Als u de batterijstatus van uw speakerphone wilt controleren, schuift u de aan/uit-knop naar
rechts en laat u deze weer los.

Laad de speakerphone via usb op met uw computer of een USB-wisselstroomadapter (niet
meegeleverd). Het lampje van de aan/uit-schakelaar knippert tijdens het opladen en gaat uit als
volledig is opgeladen. Volledig opladen duurt 3,5 uur.

Opladen

De batterijstatus
controleren

Opladen
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Schuif de aan/uit-knop naar rechts om in te schakelen. Het lampje van de speakerphone brandt
wit en u hoort "power on" (inschakelen).

Met een korte druk op de oproepknop beantwoordt of beëindigt u een oproep.

Houd de Oproepknop 2 seconden ingedrukt om een oproep in de wacht te zetten.

Met een korte druk op de muteknop schakelt u het geluid van de microfoons in of uit.

Kies het gewenste volume met de volumeknoppen omhoog (+) of omlaag (-).

Druk op de knop Teams  om met Microsoft Teams te communiceren wanneer u niet in gesprek
bent.
OPMERKING De app Microsoft Teams moet zijn geïnstalleerd.

Dagelijks gebruik

Voeding

Oproep beantwoorden of
beëindigen

Een oproep in de wacht
zetten

Mute aan/uit

Volume

Knop Microsoft Teams
(alleen Teams-modellen)
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Ondersteuning

HULP NODIG?
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 rechten voorbehouden. Poly, het propellerontwerp en het Poly-logo zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. Bluetooth is een
gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik door Plantronics vindt onder licentie plaats. Alle overige handelsmerken zijn het
eigendom van hun respectieve eigenaren. Geproduceerd door Plantronics, Inc.
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