MEER
INFORMATIE
K100 Bluetooth®-speakerphone
voor in de auto
™

GOED BEKEKEN
MULTIFUNCTIONELE KNOP
•
•
•
•
•
•
•

•
•

In-/uitschakelen (3 tot 4 sec. indrukken)
Gesprek aannemen of beëindigen (1x tikken)
Nummer herhalen (2x tikken)
Audio doorschakelen van/naar de telefoon
(3 sec. ingedrukt houden)
Gesprek weigeren (houd ingedrukt totdat
u één geluidssignaal hoort)
Bellen via spraakherkenning inschakelen
(2 sec. indrukken tot tweede signaal klinkt)
Handmatig koppelingsmodus
activeren (terwijl het apparaat is
uitgeschakeld, knop ingedrukt
houden tot het lampje rood/
blauw knippert)
Opnieuw verbinden na verlies van
Bluetooth-verbinding (1x tikken)
Indicator voor gemiste oproepen
inschakelen/uitschakelen (1x tikken)

FM-KNOP
• FM-zender aan of uit (2 tot 4 seconden ingedrukt
houden, loslaten als u een geluidssignaal hoort)
• FM-kanaal zoeken (ingedrukt houden totdat er
een kanaal wordt bekendgemaakt)
• Afstemmen op een vrij kanaal (1x tikken om
omhoog te gaan, 2x tikken om omlaag te gaan)

LED
•
•
•
•
•

MICROFOONS

-

Opladen (brandt rood)
In-/uitschakelen (knippert 2x blauw of rood)
FM-zender (knippert 2x paars)
Gemiste oproep (knippert 1x paars)
Koppelingsmodus (knippert rood/blauw)

+
VOLUMEKNOP
• Volume omhoog (met de wijzers van de klok
mee draaien)
• Volume omlaag (tegen de wijzers van de klok
in draaien)

MUTEKNOP
• Mutefunctie aan/uit (1x tikken)
• Nachtmodus: lampje aan of uit (2 sec. indrukken totdat u een geluidssignaal hoort)

MICRO USB-POORT VOOR OPLADEN
• Met micro-USB of auto-oplader: 2,5 uur
(100% opgeladen)
• Beste prestaties als de headset volledig
is opgeladen

Wees veilig! Zie het veiligheidsboekje voor
belangrijke informatie over veiligheid, opladen,
batterijen en wet- en regelgevingen voordat u
uw nieuwe speakerphone gebruikt.
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VERBINDEN MET UW TELEFOON

'Koppelen' is de procedure
waarbij uw speakerphone
wordt verbonden met uw
telefoon. U kunt meerdere
telefoons koppelen, maar er
kan slechts één verbinding
tegelijkertijd actief zijn.

1. GEREEDMAKEN

2. INSTELLEN

3. VERBINDEN

Activeer de Bluetooth-functie op
uw telefoon en gebruik daarna de
telefooninstellingen om nieuwe
Bluetooth-apparaten te zoeken/
detecteren/toe te voegen.

De eerste keer: Activeer de Bluetoothkoppelingsmodus, terwijl de
speakerphone is uitgeschakeld, door
de multifunctionele knop ingedrukt
te houden. De speakerphone wordt
ingeschakeld. Het lampje knippert
rood/blauw om de koppelingsmodus
aan te geven.

Selecteer "PLT_K100" in de lijst met
Bluetooth-apparaten op uw telefoon.

iPhone: Instellingen > Algemeen >
Bluetooth > Aan (start het zoeken
naar toestellen)
BlackBerry®-smartphone:
Instellingen/opties > Bluetooth:
Aan > Zoeken naar toestellen

Als de telefoon een code vraagt,
voert u vier nullen in (0000). U ziet
mogelijk **** op het scherm.
Sommige telefoons vragen ook
om de speakerphoneverbinding
te bevestigen na de
koppelingsprocedure.
Het lampje op de speakerphone stopt
met rood/blauw knipperen nadat de
telefoon en de speakerphone zijn
gekoppeld/verbonden.
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GESPREKKEN HOREN VIA DE
LUIDSPREKERS VAN UW AUTO
U kunt ook gesprekken horen
via de luidsprekers in uw
auto door het geluid van de
speakerphone om te leiden
naar een vrij FM-kanaal tussen
88,1 en 107,9 MHz.
Als uw telefoon A2DP
ondersteunt, kunt u tevens
audio, zoals GPS-instructies
en muziek, streamen via de
luidsprekers van uw auto.
We raden u aan om de audio
om te leiden via een FMkanaal voordat u gaat rijden
en dat u een vrij kanaal als
voorkeuzekanaal instelt op
uw autoradio.

Aanbevolen plaatsing

1. GEREEDMAKEN

2. INSTELLEN

Zorg ervoor dat uw telefoon en speakerphone
zijn ingeschakeld en verbonden.

Druk op de FM-knop totdat u een geluidssignaal
hoort, om de FM-zender in te schakelen. Eén van
de negen vooraf ingestelde FM-kanalen wordt
weergegeven.

3. VERBINDEN
Stel de radiofrequentie handmatig in op het vermelde FM-kanaal. Als dat kanaal in gebruik is door een
radiostation, kunt u op de FM-knop drukken om een ander kanaal te horen. Stel de radio in op het nieuwe
kanaal. Gesprekken en gestreamde audio, zoals GPS-instructies, kunnen nu vanaf uw telefoon naar het
stereosysteem van uw auto worden verzonden.
U kunt uw radio ook afstemmen op een vrij kanaal tussen 88,1 en 107,9 MHz dat eindigt op de decimalen 1,
3, 5, 7 of 9. Stem de speakerphone vervolgens af op hetzelfde kanaal met de FM-knop (eenmaal tikken om
omhoog te gaan, tweemaal tikken om omlaag te gaan).
Als een radiostation plotseling het FM-kanaal overneemt, houdt u de FM-knop 2 tot 4 seconden ingedrukt
(laat de knop los als u een geluidssignaal hoort) om de audio snel om te leiden via de speakerphone.
OPMERKING De FM-verzendmodus wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende een minuut geen
audio wordt verzonden (gesprekken of muziek/GPS). Als dit gebeurt, hoort u mogelijk een zoemend geluid/
ruis via de autoradio. De FM-zender wordt automatisch weer verbonden als het audioapparaat opnieuw wordt
ingeschakeld.

4

LUISTER NAAR DE STEM
De speakerphone
geeft verschillende
statusmeldingen als
deze wordt in- of
uitgeschakeld, als u
weinig gesprekstijd hebt,
of als de Bluetoothverbinding met
uw telefoon wordt
verbroken/hersteld.

WAT HOORT U?

WAT BETEKENT DIT?

WANNEER HOORT U DIT?

Power on

Inschakelen

Als u de multifunctionele knop gedurende 3 tot 4 seconden
indrukt

Power off

Uitschakelen

Als u de multifunctionele knop gedurende 3 tot 4 seconden
indrukt

Battery low

Batterij bijna leeg

Als er minder dan 60 minuten gesprekstijd over is
voordat de batterij opnieuw moet worden opgeladen

Pairing

Koppelen

Als de speakerphone en de telefoon met elkaar worden
gekoppeld/verbonden

Pairing incomplete

Koppelen mislukt

Als het koppelen van de speakerphone en de telefoon is mislukt

Lost connection

Verbinding verbroken

Als de Bluetooth-verbinding tussen de telefoon en speakerphone
wordt verbroken

Call terminated

Gesprek beëindigd

Nadat een gesprek wordt beëindigd of als u de terugbelfunctie
gebruikt via de voicemailindicator

Volume maximum

Volume maximaal

Nadat u het maximale volumeniveau hebt bereikt

Connected

Verbonden

Nadat u de speakerphone hebt ingeschakeld of een verbroken
Bluetooth-verbinding opnieuw tot stand hebt gebracht

Mute on

Mutefuntie ingeschakeld

Nadat u op de muteknop hebt gedrukt

Mute off

Mutefunctie uitgeschakeld

Nadat u op de muteknop hebt gedrukt terwijl de mutefunctie
was ingeschakeld

FM on channel XX.X

FM aan, kanaal XX.X

Nadat u op de FM-knop hebt gedrukt, wordt de FM-functie
ingeschakeld en door middel van een gesproken melding wordt
aangegeven welk station in gebruik is

FM channel XX.X

FM-kanaal XX.X

Als u de FM-knop ingedrukt houdt, geeft de stem aan welk kanaal
wordt gebruikt

FM off

FM uit

Nadat u op de FM-knop hebt gedruktom de FM-functie uit
te schakelen terwijl deze is ingeschakeld
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TIPS
Houd uw ogen op de weg:
De bedieningsknoppen zijn eenvoudig
te vinden met uw vingers, zonder dat u
ernaar hoeft te zoeken.
Maak uzelf eerst vertrouwd met de
knoppen voordat u gaat rijden, zodat u uw
ogen op de weg kunt houden als er een
oproep binnenkomt.
• De inkepingen op het volumewiel zijn
gemakkelijk te voelen.
• De multifunctionele knop bevindt zich in
het volumewiel.
• De muteknop heeft een ribbeltje.

Voorkom een lege batterij:
Vergeet niet de speakerphone uit te
schakelen als u uitstapt. Als u het
toch vergeet, wordt de speakerphone
automatisch uitgeschakeld als er
90 minuten geen actieve Bluetoothverbinding is geweest.
Bescherm uw gehoor:
U kunt het volume snel aanpassen door
snel aan het wiel te draaien. Als u het
volume een beetje wilt aanpassen, draait
u het wiel langzaam.
Maak eenvoudig verbinding:
Bij het inschakelen zoekt de
speakerphone naar de laatst aangesloten
telefoon.

Lampjes in- of uitschakelen:
Als u 's nachts comfortabel wilt rijden,
kunt u de lampjes in- of uitschakelen door
de muteknop 2 seconden ingedrukt te
houden totdat u een geluidssignaal hoort.
Luister naar de stem (alleen in het Engels):
Deze speakerphone geeft verschillende
statusmeldingen als het apparaat wordt
in- of uitgeschakeld, de Bluetoothverbinding met uw telefoon wordt
verbroken/hersteld, of als u van FMkanaal verandert.
Klink zo duidelijk mogelijk:
Bevestig de speakerphone aan uw
zonneklep, zodat de twee microfoons aan
de bovenkant van het apparaat zo dicht
mogelijk bij uw gezicht zitten en u op een
normale manier kunt praten en duidelijk
verstaanbaar bent.

6

SPECIFICATIES
Gesprekstijd

Maximaal 17 uur

Stand-bytijd

Maximaal 15 dagen

Gebruiksafstand (bereik)

Maximaal 10 meter van de telefoon

Gewicht speakerphone

92 gram

Afmetingen speakerphone

120 x 60 x 16,5 mm (zonder clip)

Oplaadaansluiting

Micro-USB-aansluiting

Batterijtype

Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

Oplaadtijd (maximaal)

2,5 uur voor volledig opladen

Voeding

5 V gelijkstroom - 500 mA

Bluetooth-versie

2.1 met EDR en eSCO

Bluetooth-profielen

Handsfree (HFP) 1.5, Headset (HSP) en Advanced Audio
Distribution (A2DP)

Bedrijfs-, opslag- en
oplaadtemperatuur

-10 – 50 °C
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HULP NODIG?
en
Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar
+44 (0)1793 842443*

cs
Czech Republic
+44 (0)1793 842443*

da
Danmark
Tel: 80 88 46 10

de
Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

el
Για περισσότερες
πληροφορίες:

+44 (0)1793 842443*

es
Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

fl
Finland
Tel: 0800 117095

fr
Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France
Tel: 0800 945770

ga
Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2, Ireland
Service ROI: 1800 551 896

* Ondersteuning alleen in de engelse taal

he
: בקר באתר,למידע נוסף
+44 (0)1793 842443*

hu

pt
Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

További információk:

Pentru informaţii

+44 (0)1793 842443*

+44 (0)1793 842443*

it
Plantronics Acoustics
Italia Srl, Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl
Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

no

ru
Дополнительная
информация:
+44 (0)1793 842443*

sv
Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr
Daha fazla bilgi için:

+44 (0)1793 842443*

Norge
Tel: 80011336

pl
Aby uzyskać więcej informacji:

+44 (0)1793 842443*

www.plantronics.com
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HULP NODIG?
Veiligheidsinformatie:
Raadpleeg het afzonderlijke boekje "Voor uw veiligheid"
Informatie over 2 jaar beperkte garantie:
www.plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Nederland
www.plantronics.com

© 2010 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Plantronics en K100 zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Plantronics, Inc. Het Bluetoothwoordmerk en Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van
dergelijke merken door Plantronics, Inc. gebeurt onder licentie. iPhone is een handelsmerk
van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Blackberry is eigendom van
Research In Motion Limited en is gedeponeerd in de Verenigde Staten en is mogelijk
in aanvraag of gedeponeerd in andere landen. Plantronics, Inc wordt niet ondersteund,
gesponsord, verbonden met of anderszins gemachtigd door Research In Motion Limited.
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