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Sladdansluten bärbar högtalartelefon med anslutningsfunktioner för mobila enheter.

BT600 models only

Volym

Avstängd mikrofon

LAMPA

Tryck för att interagera med Microsoft Teams (app krävs)

Samtalsknapp

Kensington-låsport

Ström

Bluetooth-knapp (högtalartelefon)

Bluetooth-knapp (BT600-adapter)

OBSERVERA Adapterns design kan variera

Standard-LED-lampor

USB-indikatorlampor Vad de betyder

Blinkar rött och blått Para ihop

Lyser blått Headset anslutet

Blinkar blått Samtal pågår

Fast rött sken Mikrofon avstängd

Blinkar lila Strömma media från datorn

LED-lampor när Microsoft Teams* upptäcks

USB-indikatorlampor Vad de betyder

Blinkar rött och blått Para ihop

Kontroller och statuslampor

USB Bluetooth-adapter
(endast adaptermodellen)

3



USB-indikatorlampor Vad de betyder

Fast lila Headset anslutet

Blinkar blått Samtal pågår

Fast rött sken Mikrofon avstängd

Pulserande lila Microsoft Teams-aviseringar

OBSERVERA *Programmet Microsoft Teams krävs
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1 Om du vill parkoppla din mobila enhet med högtalartelefonen skjuter du strömknappen åt höger
mot Bluetooth-ikonen i två sekunder. Du hör ”pairing” (parkopplar) och LED-lampan bredvid
Bluetooth-ikonen blinkar med rött och blått sken.

2 Aktivera Bluetooth på telefonen, sök efter nya enheter och välj Poly CL5300 Series.

3 Parkopplingen har slutförts när du hör ”pairing successful” (parkopplingen har slutförts) och
lampan släcks.

Anslut USB-kabeln från USB-porten på högtalartelefonen till USB-porten på datorn.

Bluetooth-USB-adaptern är parkopplad med högtalartelefonen vid leveransen.

1 Sätt på högtalartelefonen och sätt in USB-Bluetooth-adaptern i datorn.

2 Parkopplingen har slutförts när du hör ”pairing successful” (parkopplingen har slutförts) och USB-
adaptern lyser med fast blått sken.
OBSERVERA Adaptern kan se olika ut.

Para ihop (USB-adapter) igen
USB-adaptern är oftast redan parkopplad med högtalartelefonen. Om du kopplar ifrån adaptern
eller om du har köpt den separat måste du parkoppla den med headsetet.

1 Sätt in Bluetooth-USB-adaptern i datorn och vänta tills den har identifierats.

2 Ändra högtalartelefonen till parkopplingsläget genom att skjuta strömknappen åt höger mot
Bluetooth-ikonen i två sekunder. Du hör ”pairing” (parkopplar ihop) och lampan bredvid Bluetooth-
ikonen blinkar med rött och blått sken.

3 Ändra adaptern till parkopplingsläget genom att hålla in den infällda parkopplingsknappen med
hjälp av en penna eller ett gem tills Bluetooth-USB-adaptern blinkar med rött och blått sken.

Installation

Konfigurera mobila
enheter

Sladdkonfiguration

Konfigurera USB-adaptern
(endast BT600-modeller)
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OBSERVERA Adapterns design kan variera

Parkopplingen har slutförts när du hör ”pairing successful; PC connected” (parkopplingen har
slutförts, datorn är ansluten) och LED-lampan på adaptern lyser med blått sken.

Hämta Plantronics Hub för Windows/Mac genom att besöka poly.com/software. Du kan använda
det till att anpassa beteendet för enheten med hjälp av avancerade inställningar och alternativ.

Läsa in programvara
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Om du vill kontrollera batteristatus för högtalartelefonen skjuter du strömknappen åt höger och
släpper den.

Du kan ladda högtalartelefonen via USB med hjälp av en dator eller USB-nätadapter (medföljer
inte). Strömindikatorlampan blinkar under laddning och släcks när laddningen är klar. Det tar 3,5
timmar att ladda batteriet helt.

Ladda

Kontrollera batteristatus

Ladda
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Tryck på strömknappen till höger för att sätta på enheten. LED-lampan på högtalartelefonen lyser
med vitt sken och du hör ”power on” (ström på).

En kort tryckning på samtalsknappen besvarar eller avslutar ett samtal.

Om du vill parkera ett samtal håller du in samtalsknappen i två sekunder.

En kort tryckning på ljudavstängningsknappen stänger av eller aktiverar mikrofonerna.

Tryck på volymknapparna för upp (+) eller ned (-) för att få önskad volym.

Tryck på knappen Teams  om du vill interagera med Microsoft Teams när du inte pratar i
telefon.
OBSERVERA Microsoft Teams-appen måste vara installerad.

Daglig användning

Ström

Besvara eller avsluta ett
samtal

Parkera ett samtal

Stäng av mikrofon/sätt på
mikrofon

Volym

Knappen Microsoft Teams
(endast Teams-modellen)
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Support

VILL DU HA MER HJÄLP?
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. Med ensamrätt. Poly, propellerdesignen och Poly-logotypen är varumärken som tillhör Plantronics, Inc. Bluetooth är ett
registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av Plantronics, Inc. sker under licens. Alla andra varumärken tillhör sina respektive
ägare. Tillverkad av Plantronics, Inc.

216075-26 09.20
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