LÆR MER

M100 Bluetooth®-hodesett
™

FØLG MED
RINGEKNAPP
• Svare på eller avslutte en samtale
(1 trykk)
• Ringe opp på nytt (2 trykk)
• Starte telefonens taleoppringing
(hold nede i 2 sekunder til du hører
en tone)
• Koble til igjen etter mistet kobling
(1 trykk)
• Aktivere sammenkobling etter
første konfigurering (hold nede til
lampen blinker vekselvis rødt/blått)
• Aktivere Multipoint (hold nede
mens du slår på)
• Overføre en samtale til/fra
hodesettet (hold nede i 1 sekund
mens du er i en samtale)

AV/PÅ-KNAPP
• På (skyv for å vise svart)
• Av (skyv for å vise rødt)

LADEPORT FOR MIKRO-USB
• Med vekselstrømlader:
30 minutter (2 timers taletid)
90 minutter (fulladet)
• Best ytelse når fulladet

VOLUM-/DEMP-KNAPP
• Min-Lo-Med-Hi-Max
(1 trykk for hvert nivå)
• Dempe: av/på (hold nede i 1 sek)

Lampe
•
•
•
•

Lader (kontinuerlig rødt)
Fulladet (kontinuerlig blått)
Lavt batterinivå (2 røde blink, 2 toner)
Svært lavt batterinivå (3 røde blink,
3 toner)
• Multipoint (på = 2 blå blink,
og av = 1 blått blink)
Vær trygg. Les sikkerhetsveiledningen for å få
viktig informasjon om sikkerhet, lading, batteri
og forskrifter før du bruker det nye hodesettet.
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KOBLE TIL TELEFONEN

Sammenkobling kobler
hodesettet til telefonen.
Med Multipoint kan du bruke
hodesettet med to telefoner.
(Aktiver denne funksjonen
før du sammenkobler den
andre telefonen.)

1. KLAR

2. FERDIG

3. KOBLE TIL

Aktiver Bluetooth-funksjonen
på telefonen, og bruk deretter
telefonens innstillinger for å
legge til / søke etter / finne nye
Bluetooth-enheter.
iPhone: Settings (Innstillinger) >
General (Generelt) > Bluetooth > On
(På) (begynner søket etter enheter)
BlackBerry® smartphone:
Settings/options (Innstillinger/
alternativer) > Bluetooth:
On (På) > Search for devices
(Søk etter enheter).

Første gang:
Med hodesettet av aktiverer
du sammenkoblingsmodusen
for Bluetooth ved å slå på
strømbryteren. Indikatorlampen
blinker vekselvis rødt/blått for å
indikere sammenkoblingsmodus.
Aktivere Multipoint:
Mens du holder nede ringeknappen,
slår du på hodesettet og fortsetter
å holde nede ringekontrollknappen
til lampen lyser blått to ganger.
(Gjenta for å deaktivere.)
Sammenkoble en ny telefon /
koble den opprinnelige telefonen til
på nytt:
Slå på hodesettet, og hold deretter
ringeknappen nede til lampen lyser
rødt/blått.

Velg 1xxPlantronics fra listen over
Bluetooth-enheter som vises på
telefonen.
Hvis telefonen spør etter en kode,
trykker du inn fire nuller (0000).
Det kan hende du ser ****
på skjermen.
Noen telefoner ber også om å
bekrefte hodesettilkoblingen
eller sammenkoblingen.
Lampen på hodesettet slutter å
blinke rødt/blått når telefonen
og hodesettet er sammenkoblet/
tilkoblet.

VIDEOVEILEDNING
(kun på engelsk):
www.plantronics.com/pairing
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FINN STILEN DIN
Bøylen på øreproppen plasseres i den buede delen
bak i øreåpningen for å få en stabil passform.
Prøv hodesettet. Øreproppen er plassert for å passe
til de fleste mennesker, men det kan hende du må
rotere den for å få best mulig passform i venstre eller
høyre øre.
Øreproppen klikkes inn i passende spor på
høyttaleren, slik at øreproppen ikke flytter på seg
under bruk.

For venstre øre

Bøylen på øreproppen skal peke bort fra hodesettet.
(Ikke roter øreproppen for mye.)
For høyre øre
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PRØV DEG FREM FOR Å FÅ BEST MULIG PASSFORM
Hvis øreproppen er løs eller stram i øret, kan
du bytte med en annen. Hvis du vil erstatte en
middels stor ørepropp med en liten eller stor,
trekker du i bøylen på øreproppen for å fjerne
den. (Ikke trekk i høyttalerbasen eller halsen.)

Med tommelen trykker du bunnen av
øreproppen over høyttaleren og trekker bøylen
på øreproppen over høyttaleren. (Ikke trykk for
hardt på høyttaleren gjennom øreproppen.)

Hvis du ikke er kjent med denne typen
ørepropp, kan du feste ørebøylen på
høyttalerhalsen for å få ekstra stabilitet.

VIDEOVEILEDNING (kun på engelsk):
www.plantronics.com/M100fit
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MER OM MULTIPOINT
Plantronics M100 støtter Multipointteknologi, som gjør det mulig å bruke
ett hodesett med to forskjellige
mobiltelefoner med Bluetooth.
Hvis du vil sammenkoble hodesettet
med en andre telefon, ser du
"Koble til telefonen".

Slik starter du en samtale
Når Multipoint er på, starter hodesettet
en samtale eller slår et nummer på
nytt fra telefonen som sist foretok en
utgående samtale.
Hvis du vil bruke den andre
sammenkoblede telefonen i stedet,
foretar du samtalen ved å bruke
kontrollene på den telefonen. Den
andre telefonen aktiverer en kobling
med hodesettet.
MERK: Hodesettet kan ikke sette en
gjeldende samtale på vent mens du
svarer på en samtale fra den
andre telefonen.

Slik svarer du på en samtale mens
du snakker i den andre
sammenkoblede telefonen
Hvis du vil svare på den andre samtalen
med den andre telefonen, må den
gjeldende samtalen avsluttes eller føres
tilbake til den første telefonen. Hvis du
vil overføre samtalen, ser du "Følg med".
Hvis du velger ikke å svare, går den
andre samtalen til talepost.
Svare på en innkommende samtale fra
den andre telefonen mens du allerede er
i en annen samtale:
1. Før du svarer på den andre samtalen,
må du avslutte den første samtalen
ved å trykke på
ringeknappen.
2. Svar på den andre samtalen ved å
trykke på ringeknappen igjen.
TIPS Hvis du vil unngå problemer med
Multipoint, bruker du ringeknappen på
hodesettet i stedet for kontrollene
på telefonen.
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HØR PÅ STEMMEN
Dette hodesettet
gir deg forskjellige
statusvarslinger når
du slår det av/på,
har lite taletid igjen
eller når Bluetoothtilkoblingen til
telefonen mistes /
kobles til på nytt.

HVA DU HØRER

HVA DET BETYR

NÅR DU HØRER DET

Power on
Power off
Talk time: (5 hrs, 4 hrs,
3 hrs, 2 hrs, 1 hr)
Battery low
Recharge headset

Strøm på
Strøm av
Taletid: (5 timer, 4 timer,
3 timer, 2 timer, 1 time)
Lavt batterinivå
Lad opp hodesett

Etter at du slår på strømbryteren
Etter at du slår av strømbryteren
Etter at du slår på strømbryteren

Phone 1 connected

Telefon 1 tilkoblet

Phone 2 connected

Telefon 2 tilkoblet

Pairing

Sammenkobling

Pairing successful

Vellykket sammenkobling

Pairing incomplete,
restart headset
Volume maximum

Sammenkobling mislyktes,
start hodesettet på nytt
Maks. volum

Mute on

Demping er på

Mute off

Demping av

Lost connection

Mistet tilkobling

Multipoint on

Multipoint på

Multipoint off

Multipoint av

Når det gjenstår ca. 30 minutter før batteriet må lades opp
Når det gjenstår ca. 15 minutter før batteriet må lades opp
Etter at du har slått på strømbryteren eller
koblet til en tidligere frakoblet Bluetooth-tilkobling
Etter at du har sammenkoblet en andre telefon med
Multipoint-funksjonen
Mens hodesettet og telefonen prøver å sammenkobles/
tilkobles
Etter at hodesettet og telefonen er sammenkoblet/
tilkoblet
Etter at sammenkoblingen mellom hodesettet og
telefonen mislyktes
Når det høyeste volumnivået er nådd etter at du har
trykket på volumknappen
Etter at du har holdt nede volumknappen i ett sekund
under en samtale
Etter at du har holdt nede volumknappen
i ett sekund når dempingen er på
Når telefonen mister Bluetooth-tilkoblingen med
hodesettet
Etter at du har aktivert funksjonen ved å trykke på
ringeknappen mens du slår på strømbryteren
Etter at du har deaktivert funksjonen ved å trykke på
ringeknappen mens du slår av strømbryteren
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TIPS
Sammenkoble/tilkoble bare én gang
Sammenkoblingen er noen du trenger
å gjøre bare én gang med mindre
telefonen mister tilkoblingen, eller
hvis du ønsker å sammenkoble med
en ny telefon.

Bli godt hørt:
Hold deg i nærheten av telefonen:
For best mulig stemmeklarhet må du
Bluetooth har en rekkevidde på opptil 10
alltid kontrollere at hodesettet peker
meter mellom telefonen og hodesettet
mot munnviken.
før lydkvaliteten blir dårligere og
tilkoblingen mistes.

Se etter lampen som blinker rødt
Dette hodesettet varsler deg visuelt når
batterinivået er lavt, og når batteriet må
lades opp igjen.

Slik kobler du til på nytt:
Hodesettet vil prøve å koble til en mistet
tilkobling på nytt. Hvis det ikke klarer
det, trykker du på ringeknappen én
gang, eller kobler til på nytt manuelt via
telefonens meny for Bluetooth-enheten.

Fortsette en samtale uten hodesettet
Hvis du må fortsette en samtale uten
å bruke hodesettet, trykker du bare
på ringeknappen i ett sekund, slik at
samtalen overføres tilbake til telefonen.
Du hører en tone som bekrefter
overføringen.

Start hodesettet på nytt hvis du ikke kan
koble til på nytt
Hvis hodesettet virket tidligere, men
ikke vil koble til på nytt nå, må du
huske at nyere telefoner er som små
datamaskiner. De kan låse seg etter
hvert, noe som gjør at du må tilbakestille
dem fra tid til annen.
Bare slå av telefonen og ta ut batteriet
i noen få sekunder. Deretter setter du
batteriet inn igjen og slår på telefonen.
Hvis dette ikke løser problemet, sletter
du sammenkoblingsinformasjonen for
M100-hodesettet og kobler det sammen
med telefonen igjen.
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SPESIFIKASJONER
Taletid

Opptil 6 timer

Standby-tid

Opptil 10 dager

Rekkevidde

Opptil 10 meter, klasse II

Hodesettvekt

9 gram

Størrelse på hodesett

55 x 18,5 x 8,1 mm

Ladetilkobling

Mikro-USB-lading

Batteritype

Oppladbart litium-ion-polymer som ikke kan byttes ut

Ladetid (maks.)

90 minutter for full opplading

Strømforsyningskrav

5 V DC – 180 mA

Bluetooth-versjon

2.1-spesifikasjoner med EDR

Bluetooth-profiler

Håndfriprofil (HFP) 1.5 og hodesettprofil 1.1 (HSP)

Driftstemperatur

0–40 °C

Oppbevaringstemperatur

0–40 °C

Temperatur ved lading

0–40 °C
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TRENGER DU MER HJELP?
en
Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar
www.plantronics.com

cs
Czech Republic
www.plantronics.com

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:

www.plantronics.com

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

he
: בקר באתר,למידע נוסף
www.plantronics.com

hu

pt
Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

További információk:

Pentru informaţii

www.plantronics.com

www.plantronics.com

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:
www.plantronics.com

sv
Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr
Daha fazla bilgi için:

www.plantronics.com

Norge
Tel: 80011336

pl
Aby uzyskać więcej informacji:

www.plantronics.com
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TRENGER DU MER HJELP?
Sikkerhetsinformasjon:
se det separate heftet “For din sikkerhet”
Vanlige spørsmål:
www.plantronics.com/M100faq
Informasjon om den 2-års begrensede garantien:
www.plantronics.com/warranty
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