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Hodesettoversikt

L

R

voice
00:02
1x

2x

3x

ANC

Lamper
Dempe
ANC

Aktiv støydemping
Strøm
Avspilling/pause*
Neste spor*
Forrige spor*
Bluetooth®-sammenkobling
Volum
Ringe
Talekontroll (Siri, Google Now™, Cortana)

MERK *Funksjonaliteten varierer avhengig av programmet. Fungerer kanskje ikke med nettbaserte
programmer.

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 og pare

Koble til PC

Bluetooth-USB-adapteren leveres forhåndstilkoblet til hodesettet.
1

Slå på hodesettet, og sett Bluetooth-USB-adapteren inn i den bærbare datamaskinen eller PC-en.

2

USB-adapterlampen blinker blått og lyser deretter kontinuerlig blått for å indikere at hodesettet er
koblet til USB-adapteren. Hvis du bruker hodesettet, vil du høre "PC connected" (PC tilkoblet) som
angir at tilkoblingen er etablert. Under en aktiv samtale kommer lampen på USB-adapteren til å
blinke blått. Når du ikke er i en samtale, lyser lampen kontinuerlig blått.

3

VALGFRITT Last ned Plantronics Hub til Windows og Mac ved å gå til plantronics.com/software.
Dette gjør at du kan tilpasse hodesettets adferd via avanserte innstillinger og alternativer.

Konfigurere for medier

Bluetooth-USB-adapteren leveres klar til å ta imot samtaler, men hvis du skal lytte til musikk, må
du konfigurere mer.
Windows
1

Hvis du vil konfigurere Bluetooth USB-adapteren til å spille av musikk, går du til Startmenyen >
Kontrollpanel > Lyd > Avspillingsfanen. Velg Plantronics BT600, angi den som standardenhet, og
klikk på OK.

2

Hvis du vil sette musikk på pause når du ringer eller mottar anrop, kan du gå til Startmenyen >
Kontrollpanel > Lyd > Kommunikasjonsfanen og velge ønsket parameter.
Mac

Sammenkoble med mobil
enhet

1

Hvis du vil konfigurere Bluetooth USB-adapteren, går du til Apple-menyen > Systeminnstillinger >
Lyd. På fanene Inndata og Utdata velger du Plantronics BT600.

1

Hvis du vil sette hodesettet i sammenkoblingsmodus, skyver du og holder av/på-bryteren bort
fra av-posisjonen til du hører «pairing» (sammenkobler), og lampene på hodesettet blinker rødt og
blått.

00:02

2

aktivere Bluetooth® på telefonen og starte søk etter nye enheter.
• iPhone Innstillinger > Bluetooth > På*
• Android Innstillinger > Bluetooth:På > Søk etter enheter*

MERK *Menyene kan variere fra enhet til enhet.
3

Velg PLT V6200 Series.
Hvis du blir bedt om det, taster du inn fire nuller (0000) som passord eller godtar tilkoblingen.
Når sammenkoblingen er utført, hører du "pairing successful" (sammenkobling utført), og lampene
på hodesettet slutter å blinke.
MERK Hvis du vil aktivere kunngjøring av navnet til oppringeren, må du gi telefonen tilgang til
kontaktene dine hvis den ber om det.
4

MERK Hodesettet ditt kan sammenkobles med opptil åtte enheter, men bare opprettholde to
tilkoblinger samtidig. Dette inkluderer Bluetooth USB-adapteren.

Bluetooth-USB-adapter

USB-lamper
Lampen blinker vekselvis
rødt og blått

Sammenkoble USBadapteren igjen

Hva betyr de
Sammenkobler

Kontinuerlig blått lys

Sammenkobling utført, tilkoblet

Lampen blinker blått

Under en samtale

Kontinuerlig rødt lys

Demping er aktivert

Lampen blinker lilla

Streaming av musikk/medier fra datamaskinen

1

Sett Hi-Fi Bluetooth USB-adapteren inn i den bærbare eller stasjonære datamaskinen, og vent til
maskinen gjenkjenner den.

2

Sett hodetelefonene i sammenkoblingsmodus.

3

Sett Bluetooth USB-adapteren i sammenkoblingsmodus ved forsiktig å trykke på og holde nede
sammenkoblingsknappen med en penn eller en binders til Bluetooth USB-adapteren blinker
vekselvis rødt og blått.

Sammenkoblingen er vellykket når du hører "pairing successful" (sammenkobling utført), og
lampen på Bluetooth USB-adapteren lyser kontinuerlig blått.
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Laste inn programvare

MERK 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).
• Last ned Plantronics Hub til Windows/Mac ved å gå til plantronics.com/software.
• Last ned Plantronics Hub til iOS/Android ved å gå til plantronics.com/software, App Store eller
Google Play.

Administrer hodesettinnstillingene med datamaskinen eller mobilenheten med henholdsvis
Plantronics Hub til Windows og Mac eller Plantronics Hub til iOS og Android.
Plantronics Hub

iOS og Android

Windows og Mac

tilgjengelig for enkelte PCtelefoner

X

Bytte språk for hodesett

X

X

Oppdatere fastvare

X

X

Slå funksjoner av/på

X

X

Vise brukerveiledning

X

X

Batterimåler

X

X

Find MyHeadset

X

Anropskontroll for PC-telefoner
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Lade

Hvis du lader med bordladeren eller mikro-USB-kabelen, tar det 90 minutter før hodesettet er
fulladet. Lampene slås av når ladingen er fullført. Hodesettet har en taletid på opptil 10 timer.

MERK Hodesettet vibrerer én gang for å bekrefte at ladingen er i gang.

Kontrollere hodesettets
batteristatus

Det finnes tre måter å fastslå hodesettets batteristatus på. Velg mellom følgende:
•
•
•

Plantronics Hub for iOS/Android: Sjekk startskjermen
Plantronics Hub for Windows/Mac: Klikk på Plantronics Hub-hodesettikonet i systemstatusfeltet
eller menylinjen for å vise batteristatus
Skyv og slipp av/på-bryteren bort fra av-posisjonen. Lytt til talevarselet eller se hodesettets
lamper.

Hodesettlampen under lading
Av

Ladingen er fullført
Høyt batterinivå
Middels batterinivå
Lavt batterinivå
Kritisk lavt batterinivå

TIPS Hvis du vil tilbakestille taletidvarslene nøyaktig, må du tømme hodesettbatteriet og deretter
lade det opp fullstendig.
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Passform

1

Prøv de tre øreproppene for å finne den størrelsen som sitter best i øret, samtidig som
øreproppene stenger ekstern støy ute.

2

Lytt til musikk og velg øreproppene som gir deg den beste bassresponsen.

3

Det kan hende du må ha ørepropper i forskjellige størrelser i hvert av ørene.

L

Bytte ørepropper

R

Det er lett å bytte og sette i nye ørepropper. Det er merket for venstre og høyre side på ørepluggen
og øreproppen.
1

Hvis du vil bytte ørepropp, holder du fast i bøylen til øreproppen, legger den over ørepluggen, og
trekker øreproppen opp og over den lille tappen på baksiden av ørepluggen til den klikker på plass.

2

Pass på at du ikke kan se tappen og at øreproppene sitter riktig.
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Det grunnleggende

L

R

voice
00:02
1x

2x

3x

ANC

Strøm av/på
Justere volumet

Skyv bryteren

for å slå strømmen av eller på.

Trykk på knappen for volum opp

eller volum ned .

Justere mikrofonvolum på hodesett (PC-telefon)
Foreta en testsamtale på PC-telefonen, og juster volumet på PC-telefonen og PC-en.

Avspilling eller pause av
lyd

Trykk på anropsknappen

Sporvalg

Trykk to ganger på anropsknappen for å hoppe til neste spor, eller trykk tre ganger på
anropsknappen for å spille av forrige spor.
MERK Funksjonaliteten varierer avhengig av programmet. Fungerer kanskje ikke med nettbaserte
programmer.

Spole frem/tilbake

Trykk to ganger og hold inne anropsknappen for å spole frem. Trykk tre ganger og hold inne
anropsknappen for å spole tilbake.
MERK Funksjonaliteten varierer avhengig av programmet. Fungerer kanskje ikke med nettbaserte
programmer.

Talekontroll
Ringe/besvare/avslutte
samtaler

Siri, Google Now™, Cortana. Trykk og hold nede ringeknappen i to sekunder til du hører
pipetonen. Vent til telefonen aktiverer taleoppringing, søk og andre talekontroller for smarttelefon.
Besvare eller avslutte et anrop
Trykk på anropsknappen
Svare på en andre samtale
Først trykker du på ringeknappen for å avslutte den gjeldende samtalen. Deretter trykker du på
ringeknappen på nytt for å svare på den nye samtalen.
Dempe
Trykk på den røde dempeknappen

mens du er i en aktiv samtale.

Sette en samtale på vent
Dobbelttrykk på anropsknappen for å sette en samtale på vent. Trykk på anropsknappen igjen
for å svare på den innkommende samtalen.
MERK Opptil 2 samtaler kan settes på vent.
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Bytte mellom samtaler (flash)
Dobbelttrykk på anropsknappen igjen for å bytte mellom samtalene.
MERK Flash-funksjonaliteten fungerer bare mellom samtaler av samme type. Flash fungerer ikke
mellom mobil- og PC-telefonsamtaler.
Ringe tilbake til siste samtale
Dobbelttrykk på ringeknappen .
Besvare anrop fra en andre enhet
Det er enkelt å besvare anrop fra to enheter (inkludert PC-telefon).
Når du har en samtale som pågår, høres en ringelyd som varsler om et innkommende anrop fra
den andre sammenkoblede enheten.
For å besvare et andre anrop fra den andre enheten, trykker du først på anropsknappen for å
avslutte gjeldende samtale og trykker på anropsknappen igjen for å besvare det nye anropet. Hvis
du velger ikke å svare, går det andre anropet til talepost.
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Flere funksjoner

Velge språk

Du kan trådløst endre hodesettspråket med Plantronics Hub-programvaren. Last ned:
plantronics.com/software. Velg mellom følgende:
• Når hodesettet er sammenkoblet med smarttelefonen, velger du hodesettspråk i Plantronics Hub
til iOS/Android
• Når hodesettet er koblet til datamaskinen via USB-adapteren eller -kabelen, velger du
hodesettspråk i Plantronics Hub til Windows/Mac*
*USB-adapter følger ikke med for alle modeller.
Liste over talevarslinger
Det følgende er en liste over vanlige talevarsler. Du kan bruke Plantronics Hub til å tilpasse noen av
disse varslene. Last ned Plantronics Hub fra plantronics.com/software
• "Answering call" (Besvarer anrop)
• "Battery low" (Lavt batterinivå)
• "Battery high" (Høyt batterinivå)
• "Redialing last outgoing call" (Slå siste utgående anrop på nytt)
• "Incoming call" (Innkommende anrop)
• “Mute on" (Mikrofonsperre på)
• "No phone is connected" (Ingen telefon er tilkoblet)
• "Pairing" (Sammenkobler)
• "Pairing incomplete" (Sammenkobling mislyktes)
• "Pairing successful" (Vellykket sammenkobling)
• "Power on" (Slår på)
• "Phone 1 connected" (Telefon 1 tilkoblet)
• "Recharge headset" (Lad opp hodesettet)
• "Volume minimum" (Laveste volum)

Støyreduksjon

Aktiv støyreduksjon (ANC) reduserer uønsket støy.
Skyv på bryteren for å aktivere den.

MERK

Du kan velge hvor lenge ANC skal stå på mens hodesettet er inaktivt. Administrer innstillingene i
Plantronics Hub.

Elektronisk indikator.

Hodesettets lamper blinker rødt for å fortelle andre at du er i en samtale. Administrer
innstillingene i Plantronics Hub.
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Endre
hodesettinnstillinger

Du kan administrere hodesettinnstillingene ved å bruke Plantronics Hub til Windows og Mac på
datamaskinen eller Plantronics Hub til iOS/Android på mobilenheten. Gå til plantronics.com/
software.
Innstillinger som kan endres, inkluderer:
• Hodesettspråk
• Varsling for å besvare anrop
• Dempe
• Dempepåminnelse
• Fastvareoppdatering
• Streaming av lyd (A2DP)
• HD Voice (bredbåndslyd)
• Oppringer-ID av/på
• Lydkanaltone
• Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger
• Find MyHeadset: slette hendelseshistorikk

Kalibrere lyden fra
hodesettet på nytt

Kunngjøring av oppringer
(kun for mobiltelefoner)

Kalibrer lyden fra hodesettet på nytt hvis stemmen din høres dempet ut i en samtale, eller hvis den
du snakker med, hører bakgrunnsstøy.
1

Slå av hodesettet i 10 sekunder

2

Slå på hodesettet i stille omgivelser
Når du bruker hodesettet, vil du høre navnet til kontakten som ringer deg. Du kan da bestemme
om du vil svare på eller ignorere anropet uten å se på telefonskjermbildet.
Navnet til personen som ringer, blir kunngjort:
• hvis telefonen har Phone Book Access Profile (PBAP)
• hvis du ga tilgang til kontaktene dine under sammenkoblingsprosessen (for mange mobiltelefoner
er dette en forhåndsinnstilling og ikke nødvendig)
• hvis oppringeren er lagret i telefonens kontaktliste
Navnet på personen blir ikke kunngjort: Hvis oppringeren er ukjent, ikke lagret eller blokkert, eller
hvis språket ikke støttes.
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Oppdatere fastvare

Hold fastvaren oppdatert for å forbedre ytelsen og legge nye funksjoner til hodesettet.
Oppdater fastvaren med datamaskinen eller mobilenheten med henholdsvis Plantronics Hub til
Windows/Mac eller Plantronics Hub til iOS/Android. Last ned Plantronics Hub fra
plantronics.com/software. Velg mellom følgende:
• Plantronics Hub til Windows/Mac: Mens hodesettet er koblet til datamaskinen, må du gå til
Updates (Oppdateringer) for å finne tilgjengelig fastvareoppdatering
• Plantronics Hub til iOS/Android: Mens hodesettet er sammenkoblet smarttelefonen, må du gå til
Settings (Innstillinger) for å finne tilgjengelig fastvareoppdatering
Mens fastvaren oppdateres:
• Fjern hodesettet fra ørene dine. Ikke bruk hodesettet eller enheten før oppdateringen er utført.
• Koble hodesettet fra andre enheter som telefoner, nettbrett og datamaskiner.
• Ikke start en andre oppdatering fra en andre enhet.
• Ikke stream medier på smarttelefonen din
• Ikke svar på eller foreta et anrop

MERK Smarttelefon: Hvis du mottar mange anrop, e-poster eller tekstmeldinger, kan du prøve slå
på funksjonen Ikke forstyrr i smarttelefonens innstillinger mens oppdateringen pågår.

Hodesettgjenoppretting

Hvis du har flere mislykkede forsøk på en over-the-air-fastvareoppdatering, eller hvis hodesettet
ikke svarer, kan du gjøre følgende:

1 laste ned og installere Plantronics Hub til Windows/Mac fra plantronics.com/software
2 koble hodesettet til datamaskinen med en USB-kabel
3 åpne Plantronics Hub og gå til Help > Support > Firmware Updates & Recovery (Hjelp > Støtte >
Fastvareoppdateringer og -gjenoppretting) og angi produkt-ID-en (PID) for å fullføre
gjenopprettingen
Finn produkt-ID-en (PID). Velg mellom følgende:
• Plantronics Hub-appens gjenopprettingsinstruksjoner for hodesett
• Plantronics Hub-appens startskjermbilde
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Feilsøking

Øreproppene holder seg ikke på ørepluggene.

Sørg for at øreproppene er godt festet på ørepluggene. Se
Bytte ørepropper.

Når jeg bruker hodesettet med en PC-telefon, Kontroller følgende:
fungerer ikke hodesettets
• Sørg for at PC-telefonen du bruker, er støttet ved å se
anropskontrollknapp eller dempeknapp.
www.plantronics.com/softphonecompatibility.
• Hvis du må kontrollere hodesettet (svare på / avslutte
samtaler og dempe), må du sørge for at du har installert
Plantronics Hub for Windows/Mac. Se Laste inn
programvare.
Lyden fra hodesettet fungerer ikke som
forventet når det er koblet til datamaskinen.
• Ingen hører meg under en samtale

Hvis du vil konfigurere lyden fra hodesettet på
datamaskinen din, kan du se Konfigurere for medier.

• Jeg hører ingen under en samtale
• Det kommer ingen musikk gjennom
hodesettet
• Når jeg spiller musikk og det kommer et
anrop, er musikken for høy eller settes ikke
på pause
Det er forstyrrelser og ujevn lyd under en
samtale eller medieavspilling.

• Hodesettet er konfigurert for optimal ytelse under
konferansesamtaler. Stereotelefoni er slått på som
standard. For å øke Bluetooth-rekkevidden endrer du
innstillingen ved å gå til Plantronics Hub > Settings
(Innstillinger) > Wireless (Trådløs) > Extended Range Mode
(Modus for utvidet rekkevidde).
• For å få best mulig mottak av lyd må du ha telefonen på
høyre siden av kroppen din.

Andre har problemer med å høre meg når jeg
sitter i en samtale.
• Stemmen min høres dempet ut eller virker å
være langt unna

Se Kalibrere lyden fra hodesettet på nytt.

• Andre hører bakgrunnsstøy
Hodesettets taletid er ikke nøyaktig.

Lad hodesettet helt opp for å tilbakestille nøyaktigheten
for taletidmeldingene.
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Brukerstøtte

TRENGER DU MER HJELP?
plantronics.com/support
Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands
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