Blackwire 725
Hodesett med USB-ledning
Brukerhåndbok
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Velkommen

Gratulerer med kjøpet av et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerhåndboken inneholder
instruksjoner for å konfigurere og bruke Blackwire 725-hodesett.
Les viktig produktsikkerhetsinformasjon i sikkerhetsinstruksjonene før du installerer eller bruker
produktet.

Systemkrav
Datamaskin
®
®
®
®
• Operativsystem som støttes: Windows 7, Windows 8, Windows XP , Windows Vista
®

• Prosessor: 400 MHz Pentium -prosessor eller tilsvarende (minst), 1 GHz Pentium-prosessor eller
ilsvarende (anbefalt)
• RAM: 96 MB (minst), 256 MB (anbefalt)
• Harddisk: 280 MB (minst), 500 MB (anbefalt)
• Microsoft Windows XP-Service Pack 3 (SP3) eller nyere (anbefalt) Microsoft Windows VistaService Pack 1 (SP1) eller nyere (anbefalt)
Skjerm
• Minst 800 x 600, 256 farger
• 1024 x 768 tusener av farger, 32 biter (anbefalt)
Nettleser
®
• Internet Explorer ver. 6 eller nyere må være på brukerens system (anbefalt)

Trenger du mer hjelp?

Besøk oss på Internett på plantronics.com/support for teknisk støtte, inkludert vanlige spørsmål
og kompatibilitets- og tilgjengelighetsinformasjon.
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Hva er det i esken

Blackwire 725-hodesett med kontroller på
ledningen

Bæreetui
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Laste inn programvare

Enkelte PC-telefoner krever at Plantronics Hub til Windows og Mac er installert for at hodesettet
skal kunne kontrollere funksjoner (svare på / avslutte samtaler og demping).
Installer Plantronics Hub til Windows og Mac på datamaskinen ved å gå til plantronics.com/
software.
Plantronics Hub

Windows og Mac

Anropskontroll for PC-telefoner

X

Oppdatere fastvare

X

Slå funksjoner av/på

X
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Grunnleggende

ANC

Ikoner for integrerte kontroller på hodesettet
Knapp for å svare på/avslutte samtale
Svare på eller avslutte en samtale

Funksjon
Innkommende anrop
Blinker grønt
Under en samtale
Kontinuerlig grønt

Volumknapp
Hever lyttevolumet
Senker lyttevolumet

ANC

Knapp for å dempe lyden eller for å slå
den på igjen
Demper/opphever dempingen av
mikrofonen på hodesettet

Lyser rødt når dempet

Aktiv støydemping (ANC)

ANC reduserer uønsket støy.
Skyv bryteren til ANC for å aktivere funksjonen.

Smart Sensor-teknologi
Sensorene oppdager om du har på hodesettet eller ikke. Sensorene sitter på talestykket på
samme side som mikrofonbøylen.
Smart Sensor-funksjon

Funksjon

Automatisk svar
Når du ikke bruker hodesettet, og får en innkommende
samtale på PC-en, må du ta på deg hodesettet slik at
samtalen besvares automatisk. Du trenger ikke trykke på
knappen for å svare på/avslutte samtalen.

Innkommende anrop
Blinker grønt
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Bruke hodesettet

Tilpasse hodesett

1

Skyv på hodebåndet til det sitter komfortabelt over begge ørene.

2

Hvis det fremdeles er for stramt, må du strekke hodebåndet for få bedre komfort.

3

For å få optimal stemmeklarhet må du bøye bommen og plassere mikrofonen nær munnen.

7

Daglig bruk

Plantronics-programvare
Koble til PC og samtale

MERK Noen PC-telefoner trenger Plantronics-programvare for å kunne bruke ringekontroll og
demping. Se plantronics.com/software.
1

Last ned Plantronics Hub-programvaren ved å gå til plantronics.com/software og klikke på
Download (Last ned).

2

Koble hodesettet til USB-porten på datamaskinen. Hodesettet vil automatisk slå seg på.

3

Kontroller lydinnstillingene. Bekreft at innstillingene for høyttaleren og mikrofonen til PC-telefonen
er satt til Plantronics 725.
• PC-lydoppsett for Windows 7 og Windows 8
Gå til Kontrollpanel > Lyd > Avspilling og angi Plantronics 725-enheten som standard
kommunikasjonsenhet.
• PC-lydoppsett for Windows XP
Gå til Kontrollpanel > Lyder og lydenheter, og under Lyd angir du Plantronics 725-enheten for
lydavspilling.
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ANC

Foreta en samtale med PC-telefonprogramvaren.
Aktiv støydemping (ANC) reduserer uønsket støy.
Skyv bryteren til ANC for å aktivere funksjonen.

Innkommende/utgående
anrop

1
2

Foreta en samtale
Tast nummeret ved å bruke PC-telefonprogrammet.
Svare på en samtale
• Ta på deg hodesettet for å svare med Smart Sensor™-teknologi, eller
• trykk på knappen for å svare/avslutte hvis du allerede har på deg hodesettet

3

Avslutte en samtale
Trykk raskt på knappen for å svare/avslutte.

Justere volumet på
hodesettet.
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Dempe en samtale

1

Lyttevolum
Trykk på knappen volum opp

2

Trykk på knappen volum ned på kontrollenheten for å senke lyttevolumet.

1

Under en samtale trykker du på demp-knappen på den integrerte kontrollen på hodesettet for å
dempe mikrofonen. Når lyden er dempet, lyser dempingsindikatoren rødt (du kan fortsatt høre
personen du snakker med).

2

Hvis du vil deaktivere dempingen, trykker du på demp-knappen på nytt.

på kontrollenheten for å heve lyttevolumet.
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Feilsøking

Hodesett

Jeg hører ikke den som ringer.

Lyttevolumet er for lavt. Trykk på knappen for volumøkning på
hodesettet.
USB-hodesettet er ikke angitt som standard lydenhet. Bruk
lydinnstillingene i lydkontrollpanelet/innstillingene for å velge
hodesettet som standard lydenhet.
For Windows XP-systemer
• Gå til Kontrollpanel > Lyder og lydenheter > Lyd.
• Velg hodesettet som standardenhet under Lydavspilling.
Operativsystemer som støttes: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8,1
• Gå til Kontrollpanel > Lyd >
• Uthev hodesettet, velg Bruk standard > Standard
kommunikasjonsenhet fra rullegardinlisten, og klikk på OK.
For Mac OS X
• Velg Apple-menyen > System Preferences (Systeminnstillinger) >
Sound (Lyd) > Output (Utgang).
• Velg hodesettet i vinduet Select a device for sound output (Velg en
enhet for lydutgang).

Den som ringer, hører ikke meg.

Hodesettet er dempet. Trykk på demp-knappen for å oppheve
dempingen av mikrofonen.
Hodesettmikrofonbøylen er justert feil. Juster hodesettbøylen i
høyde med munnen.
USB-hodesettet er ikke angitt som standard stemmeenhet. Bruk
lydinnstillingene i lydkontrollpanelet/innstillingene for å endre
innspillingsenheten.
For Windows XP-systemer
• Gå til Kontrollpanel > Lyder og lydenheter > Lyd.
• Velg hodesettet som standardenhet under Lydopptak.
Operativsystemer som støttes: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8,1
• Gå til Kontrollpanel > Lyd > Innspilling.
• Uthev hodesettet, velg knappen Bruk standard, og klikk deretter
på OK.
For Mac OS X
• Velg Apple-menyen > System Preferences (Systeminnstillinger) >
Sound (Lyd) > Input (Inngang).
• Velg hodesettet i vinduet Select a device for sound input (Velg en
enhet for lydinngang).

Lyden i hodesettet er forvrengt.

Senk lyttevolumet på PC-telefonen til forvrengningen forsvinner.

Jeg hører ekko i hodesettet.

Juster volumet på hodesettet.

Det andre hodesettet jeg brukte til å
høre på musikk med, virker ikke
lenger.

USB-hodesettet angir seg selv som standard lydenhet i Windows.
Bruk lydinnstillingene i lydkontrollpanelet/innstillingene for å
endre lydenheten.
For Windows XP-systemer
10

• Gå til Kontrollpanel > Lyder og lydenheter > Lyd.
• Under Lydavspilling endrer du standardinnstillingen fra hodesettet
til enheten du vil ha.
Operativsystemer som støttes: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8,1
• Gå til Kontrollpanel > Lyd > Innspilling.
• Uthev enheten du vil ha, velg knappen Bruk standard, og klikk på
OK.
For Mac OS X
• Velg Apple-menyen > System Preferences (Systeminnstillinger), og
klikk på Sound (Lyd).
• Klikk på Output (Utgang), og velg deretter Internal Speakers
(Interne høyttalere) eller enheten du vil ha.

Smart Sensors

Hodesettet reagerer ikke når jeg
trykker på knapper.

Når en PC settes i ventemodus eller dvalemodus, er ikke USBhodesettet på lenger. Kontroller at PCen er aktiv.

Funksjonen for å svare på en
samtale automatisk fungerer ikke.

Kontroller at høyttalerkapselen er plassert på øret, slik at
ørekoppen får god kontakt med øret.
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Brukerstøtte

EN
Tlf.: 0800 410014

FI
Tlf.: 0800 117095

NO
Tlf.: 80011336

AR
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

FR
Tlf.: 0800 945770

PL
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

CS
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

GA
Tlf.: 1800 551 896

PT
Tlf.: 0800 84 45 17

DA
Tlf.: 80 88 46 10

HE
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

RO
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

DE
Tyskland 0800 9323 400
Østerrike 0800 242 500
Sveits: 0800 932 340

HU
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

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

EL
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

IT
Tlf.: 800 950934

SV
Tlf.: 0200 21 46 81

ES
Tlf.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

*Støtte på engelsk
Hvis du vil ha informasjon om garanti, kan du gå til plantronics.com/warranty.

TRENGER DU MER HJELP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

Plantronics BV

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060,
USA

South Point Building C

USA

2132 LR Hoofddorp, Nederland
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