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Welkom

Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor
de installatie en het gebruik van uw Explorer 10 headset.
Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik van het product de belangrijke
veiligheidsinformatie.
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Inhoud van de doos

Headset

USB-oplaadkabel

OPMERKING Inhoud kan per product verschillen.
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Overzicht van de headset

Oplaadpoort
Gespreksknop
Volumeknop: volume-instellingen selecteren
Headsetlampje (indicatielampje)
Aan/uit-knop

Wees veilig

Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en weten regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.
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Koppelen en opladen

Verbinden met uw
telefoon

Wees veilig! Lees de afzonderlijke veiligheidsinstructies voor belangrijke informatie over
veiligheid.
1
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Schakel de headset in terwijl u deze al draagt. De eerste keer dat u dit doet, wordt het
koppelingsproces gestart. U hoort: "pairing" (koppelen) en de indicatielampjes van de headset
knipperen red and blue.

Activeer Bluetooth® op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.
• iPhone Instellingen > Bluetooth > Aan*
• Android™Instellingen > Bluetooth: Aan > Zoeken naar apparaten*

OPMERKING *Menu's kunnen per apparaat verschillen.
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Selecteer “PLT_E10.”
Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de
verbinding.
Zodra de koppeling tot stand is gebracht, hoort u "pairing successful" (koppelen gelukt).

Koppelingsmodus
activeren
Twee telefoons gebruiken

Opnieuw aansluiten

Opladen

Druk op de gespreksknop
(koppelen) hoort.

totdat het indicatielampje rood en blauw knippert en u "pairing"

Met Multipoint-technologie kunt u een tweede telefoon koppelen en is het met beide telefoons
mogelijk om oproepen te beantwoorden. Zie 'Koppelingsmodus activeren' voor het koppelen
van een tweede of een nieuwe telefoon.
De Bluetooth-headset heeft een effectief bereik van maximaal 10 meter. Als de verbinding
wegvalt, probeert de headset opnieuw verbinding te maken. Als het de headset niet lukt om
opnieuw verbinding te maken, tikt u op de gespreksknop of maakt u handmatig verbinding
via het Bluetooth-menu van de telefoon.
U kunt de headset koppelen en een paar gesprekken voeren voordat deze moet worden
opgeladen. Volledig opladen van de headset duurt twee uur; het indicatielampje
gaat uit als
de headset is opgeladen.
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Pasvorm

U kunt de headset zowel op uw linker- als rechteroor dragen. Als u de pasvorm wilt aanpassen,
draait u het oorhaakje zoals weergegeven.
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De basisfuncties

Oproep aannemen of
beëindigen

Tik op de gespreksknop

Volume aanpassen
Mute

.
Tik op de volumeknop

om een vooraf ingesteld niveau te selecteren.

Houd de volumeknop tijdens een actief gesprek 2 seconden ingedrukt. U hoort "mute off"
(mute uit) of "mute on" (mute aan).

Nummer herhalen

Als u het laatste nummer dat u hebt gekozen opnieuw wilt kiezen, tikt u tweemaal op de
gespreksknop .

Spraakherkenning
(telefoonfunctie)

Als uw smartphone over spraakherkenning beschikt, drukt u gedurende 2 seconden op de
gespreksknop en wacht u op de melding van de telefoon.
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Specificaties

Gesprekstijd

Maximaal 11 uur

Stand-bytijd

Maximaal 12 dagen

Gebruiksafstand
(bereik)

Maximaal 10 meter, klasse II

Gewicht headset

10 gram

Oplaadaansluiting

Opladen via micro USB

Batterijtype

Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

Oplaadtijd
(maximaal)

2 uur voor volledig opladen

Voeding

5 V DC – 180 mA

Bluetooth-versie

Bluetooth v3.0

Bluetooth-profielen

Hands-Free Profile (HFP) 1.6 en Headset Profile (HSP) 1.2; Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP)

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C
Opslagtemperatuur

-40 - 85 °C

Oplaadtemperatuur

0 - 40 °C
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Ondersteuning

EN
Tel: 0800 410014

FI
Tel: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel: +353-1800-551-896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland: 0800 9323 400
Österreich: 0800 242 500
Schweiz: 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-100-64-14
Tel: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

*Ondersteuning in het Engels

Veiligheidsinformatie: raadpleeg het afzonderlijke boekje "Voor uw veiligheid"
Informatie 2 jaar beperkte garantie: plantronics.com/warranty

HULP NODIG?
plantronics.com/support
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