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1 Av/på-knapp
2 Bluetooth®-knapp
3 Høyttaler
4 Volum opp
5 Håndsett

6 Mikrofonsperre
7 Volum ned
8 Indikatorlampe
9 Mikrofoner
10 Mikro-USB-port
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Koble til PC

Koble høyttalertelefonen til datamaskinen ved hjelp av en mikro-USB-kabel, og bruk
høyttalertelefonen til å spille av musikk eller ringe.

1 Koble USB-kabelen mellom USB-porten på høyttalertelefonen og USB-porten på datamaskinen
din.

2 Angi høyttalertelefonen som standard lydenhet i datamaskinens systeminnstillinger.
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Daglig bruk

Strøm

Når enheten starter opp, lyser statusindikatoren hvitt i to til tre sekunder for å fullføre oppstarten.
Når enheten er klar til bruk, hører du en lydtone, volumknappene lyser, og statusindikatoren slås
av.
Trykk lett på av/på-knappen for å slå enheten på. Trykk på og hold inne av/på-knappen i to
sekunder for å slå enheten av.

Høyttalertelefonen slås av automatisk etter 10 minutter uten aktivitet, dersom den ikke er koblet
til en strømkilde.

Volum
Mikrofonsperre av/på
Besvare eller avslutte et
anrop

Trykk på volum opp- (+) eller volum ned-knappene (-) for å velge volum.
Trykk raskt på Mikrofonsperre-knappen for å slå mikrofonlyden av eller på.
Du besvarer eller avslutter et anrop ved å trykke kort på anropsknappen.

Ved lavt batterinivåNår batterinivået faller til 16 %, pulserer av/på-knappen gult regelmessig.
LED-funksjonen blir fulgt av et lydsignal, med mindre brukeren er i en

samtale.
Når batterinivået faller til 6 %, signaliserer av/på-knappen dette. LED-en pulserer gult uavbrutt,
og lydtonen piper innimellom.

MERK Hvis batterinivået er 5 % eller lavere når høyttalertelefonen er slått av, kan du ikke slå den på
før du kobler den til en strømkilde.
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Sammenkoble med en Bluetooth-enhet

1

Trykk på og hold inne Bluetooth-knappen i to sekunder.

2

På enheten din aktiverer du Bluetooth og velger PLT P7200 fra listen over enheter.
Når enhetene er sammenkoblet, spiller høyttalertelefonen en tone, og indikatorlampen lyser blått.
Enheten kobles automatisk til høyttalertelefonen når den er innenfor rekkevidde.

Indikatorlampen blinker blått når sammenkoblingsmodusen starter.

Avslutte
sammenkoblingen med en
Bluetooth-enhet

Når du er ferdig med å bruke høyttalertelefonen med en Bluetooth-enhet, avslutter du
sammenkoblingen mellom høyttalertelefonen og enheten. Du kan gjøre følgende for å avslutte
sammenkoblingen til høyttalertelefonen:
1

Trykk på Bluetooth-knappen på høyttalertelefonen.

2

Koble høyttalertelefonen fra Bluetooth-enheten.
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Lade

Det tar tre til seks timer å lade høyttalertelefonen, avhengig av batterinivået og lademetoden. Du
kan gjøre følgende:
1

Koble mikro-USB-kabelen mellom USB-porten på høyttalertelefonen og USB-porten på
datamaskinen din.

2

Koble mikro-USB-kabelen mellom høyttalertelefonen og et USB-støpsel, og koble deretter
støpselet til en stikkontakt.

Hvis høyttalertelefonen er slått på under lading, pulserer av/på-knappen til batteriet er fullt, og
deretter slås den av (eller går tilbake til riktig tilstand avhengig av aktivitet).
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Veksle mellom sammenkoblede enheter

Høyttalertelefonen kan sammenkobles med opptil ti enheter og være tilkoblet opptil to enheter.
Høyttalertelefonen kan imidlertid bare overføre lyd fra én enhet om gangen. Du kan gjøre følgende
for å veksle mellom enhetene:
1

Slå av Bluetooth på én av de tilkoblede enhetene.

2

Avslutt lydavspilling på en enhet, og start lydavspilling på en annen tilkoblet enhet.
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Slette lagrede Bluetooth-enheter

Høyttalertelefonen kan huske opptil ti sammenkoblede enheter. Tøm hurtigbufferen for Bluetooth
for å fjerne eventuelle data fra enheten din som er lagret på høyttalertelefonen.
Trykk på og hold inne Bluetooth- og volum ned-knappene (-) i fem sekunder.
Du hører en lydtone, og indikatorlampen blinker blått.
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Forklaring på indikatorlampene

Indikator

Status

Gult

Lader batteriet.

Blinker gult

Lavt batterinivå.

Pulserer gult

Programvareoppdatering

Blått

Bluetooth sammenkoblet

Blinker blått

Sammenkoblings-/gjenkjenningsmodus

Grønt

I en samtale

Blinker grønt

Innkommende anrop

Rødt

Mikrofonene har mikrofonsperre på

Hvit

Slår på
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Sikkerhetskabel
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Brukerstøtte
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