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Velkommen
Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne brugervejledning indeholder instruktioner i 
konfiguration og brug af dit Blackwire C710M/C720M Bluetooth-headset. 

Læs de separate sikkerhedsinstruktioner for at få vigtige oplysninger om produktsikkerhed, inden 
du installerer eller bruger produktet.

Blackwire C710M/C720M næste generations teknologi.

Højdepunkter og Smart Sensor™-teknologi:

• Automatisk besvarelse af opkald ved blot at tage headsettet på.

• Automatisk overførsel af opkald mellem mobiltelefonen og headsettet.

• Softphone-tilstedeværelse kan opdateres automatisk.

• Integreret A2DP (Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth) lader dig lytte til medielyd.

• Stemmemeddelelser annoncerer tænd/sluk, batteriniveau, forbindelsesstatus og andet.

Systemkrav 

Computer
• Understøttede operativsystemer:  

 Windows XP®SP3 eller nyere, 
 Windows Vista® SP1 eller nyere,  
 Windows® 7 SP1 eller nyere anbefales 
 MAC OS X 10.6.8 eller nyere

• Processor: 400 MHz Pentium®-processor eller tilsvarende (minimum); 1 GHz Pentium-processor 
eller tilsvarende (anbefales) 

• RAM: 96 MB (minimum), 256 MB (anbefales) 

• Harddisk: 280 MB (minimum), 500 MB (anbefales)

Browser
• Der skal være Internet Explorer® V6 eller nyere på brugersystemet (kræves)

Registrering af dit produkt online
Gå til plantronics.com/productregistration for at registrere dit produkt online,  
så vi kan yde den bedst mulige service og tekniske support.

Teknisk hjælp
Gå til vores websted på plantronics.com/support for at få teknisk support, herunder ofte stillede 
spørgsmål samt oplysninger om kompatibilitet og tilgængelighed.
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Hvad er der i æsken

 1 Blackwire C710M Headset med indbyggede kontroltaster (mono) eller
 2 Blackwire C720M Headset med indbyggede kontroltaster (stereo)
 3 Blackwire C710M/C720M USB-kabel 
 4 Bæretaske

1 2

3

ELLER

4
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Headset-funktioner

 1 Højre ørepude
 2 Justerbar hovedbøjle
 3 Venstre ørepude
 4 Støjreducerende mikrofon
 5 Taleknappen til mobil og knappen Bluetooth til/fra

6 Volumen op/volumen ned
 7 Indbyggede kontroltaster
 8 Knappen Slå lyd til/fra
 9 Taleknappen til pc
 10 USB-kabel/-stik

2 3

4679 8 510

1
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Tilbehør/reservedele
(sælges separat)

Bæretaske

Ørepuder i skumplast Ørepuder i kunstlæder

Blackwire C710M/C720M USB-kabel 

BEMÆRK Hvis du vil have flere oplysninger om tilbehør og reservedele, skal du gå til  
plantronics.com/accessories.
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Indbyggede kontroltaster

Taleknap til mobil Kan bruges til at besvare eller afslutte et opkald direkte fra headsettet 
med et enkelt tryk. LED blinker hurtigt blåt, når der kommer et opkald, 
og blinker langsomt blåt, når du er i gang med et opkald. Kan bruges til 
automatisk at aktivere eller deaktivere Bluetooth-radioen med meget 
lange tryk. Bluetooth-statussen forbliver i den sidst kendte tilstand.

Taleknap til PC Kan bruges til at besvare eller afslutte et opkald direkte fra headsettet 
med et enkelt tryk. LED blinker hurtigt grønt, når der kommer et opkald, 
og blinker langsomt grønt, når du er i gang med et opkald. Kan også 
bruges til at sætte en opkalder i venteposition med mellemlangt tryk.

Volumen Volumen op og ned er tilgængelig ved at skubbe søjlen op og ned.

Lydløs Et enkelt tryk på mikrofonafbryderen vil afbryde mikrofonen og LED 
lyser rødt. Du slår mikrofonlyden til ved at trykke på knappen igen.

VIGTIGT Af hensyn til din egen sikkerhed bør du ikke benytte headsettet ved høj volumen 
i længere tid ad gangen. Det kan forårsage høretab. Lyt altid ved en moderat volumen. Der 
findes yderligere oplysninger om headset og hørelse på: plantronics.com/healthandsafety.

Brug af headsettet
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Sådan bæres headsettet
1 Juster hovedbøjlen ved at forlænge eller forkorte den, indtil den sidder behageligt. Placer 

headsetmodtagerne, så ørepuderne sidder behageligt midt på øret.

2 På C710M-headsettet skal du anbringe det stabiliserende T-stykke over øret.

3 Når headsettet er placeret på hovedet, skal du justere den fleksible mikrofonarm, så spidsen af 
mikrofonarmen peger på hjørnet af din mund. Armen kan formes, så den følger dit ansigts kurve.

 

BEMÆRK Headsettet er designet, så mikrofonarmen sidder i venstre side af ansigtet. Hvis du vil 
have headsettet på, så mikrofonarmen sidder til højre, skal du dreje mikrofonarmen opad, indtil den 
sidder ud for det højre hjørne af din mund. Venstre og højre lydkanaler skiftes om. 
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Foretag et opkald med Microsoft Lync®/Office Communicator
1 Sørg for, at Microsoft Lync/Office Communicator kører på pc'en.

2 Tilslut USB-kablet til de indbyggede kontroltaster og pc'en.

3 Anbring headsettet på en plan ikke-metallisk overflade. Headsettets sensorer kalibreres 
fuldstændigt under opladning.*

4 Bekræft, at højttaler- og mikrofonindstillingerne for din pc-softphone er indstillet til Plantronics 
Blackwire C710M/C720M som vist nedenfor:

Konfiguration af pc-lyd for Windows 7 (sådan finder du dette skærmbillede: Kontrolpanel > Lyd)

 
Standardindstilling: Alle pc-lyde og lyd afspilles i headsettet.

* Når headsettet er sluttet til pc'en, vil taleknappen til mobil være konstant rød under opladning og 
slukket, når den er fuldt opladet. Se “Foretag et mobiltelefonopkald”

Opret forbindelse og foretag et pc-opkald
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Konfiguration af pc-lyd for Windows XP (sådan finder du dette skærmbillede: Start > Kontrolpanel> 
Lyd og lydenheder)

 

Blackwire C7xx

Blackwire C7xx

Blackwire C7xx

Blackwire C7xx

Standardindstilling: Alle pc-lyde og lyd afspilles i headsettet.

Foretagelse, besvarelse og afslutning af opkald med Microsoft Lync/Office 
Communicator

Sådan foretager du et opkald Indtast nummeret med Microsoft Lync/Office Communicator.*

Sådan besvares et opkald Tryk kortvarigt på taleknappen til pc på de indbyggede kontroltaster.

Sådan besvarer du et opkald, 
hvis der allerede er en 
aktiv samtale i gang på din 
mobiltelefon

Tryk på taleknappen til mobil for at afslutte mobiltelefonopkaldet, og tryk 
derefter på taleknappen til pc.

Sådan afsluttes et opkald Tryk kortvarigt på taleknappen til pc

*Se i hjælpen til Microsoft Lync/Office Communicator for at få flere oplysninger om, hvordan du foretager 
opkald.

LED-indikatorer for taleknappen til pc

Indkommende opkald Hurtigt blinkende grøn

Aktivt opkald Langsomt blinkende grøn

Medielyd Langsomt blinkende grøn



 11

Par og foretag et opkald med din mobiltelefon
1 Aktiver Bluetooth ved at trykke på opkaldsknappen til mobil og holde den nede, indtil den blinker 

rødt og blåt (5 sekunder). 

2 Aktiver Bluetooth-funktionen på din telefon. Brug derefter telefonens indstillinger til at tilføje/
søge efter/finde nye Bluetooth-enheder.

BlackBerry® Indstillinger > Bluetooth: Til > Søg efter enheder. 
iPhoneIndstillinger > Bluetooth > Til (starter søgningen efter enheder) 
Android™-telefon Indstillinger > Trådløs > Bluetooth: Til > Scan efter enheder. 
Øvrige Se brugervejledningen til telefonen

3 Vælg Plantronics_C7xx fra listen over fundne enheder. 

Blackwire C700 

BEMÆRK Detaljerede oplysninger om parring af populære mobiltelefoner findes på  
plantronics.com/easytopair

4 Hvis mobiltelefonen beder om det, skal du indtaste adgangskoden 0000.

Taleknappen til mobil holder op med at blinke, når headsettet har en aktiv forbindelse med 
mobiltelefonen.

5 Foretag et testopkald fra mobiltelefonen, mens du har headsettet på. 

BEMÆRK Taleknappen til mobil blinker blåt under et aktivt opkald. 

Par og foretag et mobilopkald
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6 Hvis du vil bruge mobiltelefonen væk fra pc'en, skal du frakoble USB-kablet fra de indbyggede 
kontroltaster.

7 Afslut opkaldet ved at trykke på taleknappen til mobil. 

TIP For iPhone-brugere vises headsettets batteriniveau på startskærmen. Headsettet skal være 
sluttet til iPhone.

Opkaldet afsluttes ikke, hvis du fjerner headsettet uden at trykke på taleknappen til mobil. Se 
Avancerede funktioner. 

Par en ny enhed
Hvis du starter fra positionen Fra, skal du trykke på og holde taleknappen til mobil nede, indtil 
knappen blinker rødt og blåt. Følg derefter trin 3 i “Par og foretag et opkald med din mobiltelefon” 
i det forrige afsnit. 

BEMÆRK Du kan kun opdatere én Plantronics-enhed ad gangen.

Oplad dit headset
Når dit headset er forbundet til pc'en, vil headsettet automatisk oplade, om nødvendigt. 

BEMÆRK Dit nye headset har nok strøm til at foretage et par mobilopkald, inden der er brug for 
opladning. Taleknappen til mobil vil lyse konstant rødt, når headsettet oplader og vil være slukket, 
når det er fuldt opladet. En fuld opladning tager ca. to timer. Når et fuldt opladet headset frakobles 
pc'en, er der nok strøm til at foretage fire til fem timers mobilopkald, inden der er brug for opladning. 
Genetabler forbindelsen mellem headsettet og pc'en for at oplade headsettet.

BEMÆRK Oplad altid ved stuetemperatur. Oplad aldrig batteriet ved temperaturer under 0 ºC eller 
over 40 ºC.
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Batteriniveauer for headset
Når Plantronics Spokes®-softwaren er installeret, vises et headset-ikon med batteristatus på 
proceslinjen. Plantronics-batteristatussen underretter dig om fire forskellige batteriniveauer (25 
%, 50 %, 75% og 100 %). Oplad headsettet fuldt mindst én gang for at kalibrere batteristatussen 
ordentligt.

BEMÆRK For opkaldsstyring og andre funktioner kan du downloade Plantronics Spokes-software 
på plantronics.com/software.

Foretag et opkald med dit headset og din Bluetooth-mobiltelefon

Foretagelse af et opkald Indtast nummeret på mobiltelefonens tastatur.

Genopkald til seneste 
nummer*

Tryk to gange på taleknappen til mobil. Der afgives en dobbelt lav tone 
ved hvert tryk. En lav/lav/høj tone angiver, at det sidste nummer er blevet 
indtastet igen.

Aktiver stemmeopkald* Tryk på taleknappen til mobil, og hold den inde i to sekunder. Du hører en 
tone efterfulgt af en anden tone, der angiver, at stemmeopkald er aktiveret.

* Kun tilgængeligt på mobiltelefoner, der understøtter disse funktioner.

Besvarelse og afslutning af opkald med dit headset og din Bluetooth-mobiltelefon

Besvar et opkald Tryk kort på taleknappen til mobil. 

Besvar et opkald, når du 
allerede er på et aktivt 
softphone pc-opkald

Tryk kort på taleknappen til pc for at afslutte softphone pc-opkaldet. Tryk 
derefter på taleknappen til mobil for at besvare mobiltelefonopkaldet.

Afslut et opkald Tryk kort på taleknappen til mobil.

Afvis opkald Tryk på taleknappen til mobil i to sekunder, indtil du hører en anden enkelt 
lav tone. 

Omstil et opkald fra telefonen 
til headsettet

Tryk på knappen til mobil i to sekunder, mens du er i et opkald, indtil du 
hører en enkelt tone efterfulgt af en lang lav tone. 

Omstil et opkald fra 
headsettet til mobiltelefonen

Tryk på taleknappen til mobil i to sekunder, mens du er i et opkald, indtil du 
hører en lang lav tone efterfulgt af lave/lave/høje toner. Eller fjern C710M/
C720M-headsettet, hvis du bruger smart sensors, for at overføre lyden til 
din mobiltelefon.

* Kun tilgængeligt på mobiltelefoner, der understøtter denne funktion. 

Adfærd for taleknappen til mobil sammen med pc og Mobile Connected (ikke i opkald)

Ringer til det sidste nummer 
på mobiltelefonen igen*

Tryk to gange på taleknappen til mobil.

Påbegynder stemmeopkald på  
mobiltelefonen*

Tryk på taleknappen til mobil i to sekunder.

* Kun tilgængeligt på mobiltelefoner, der understøtter denne funktion. 

BEMÆRK For opkaldsstyring og andre funktioner kan du downloade Plantronics Spokes-software 
på plantronics.com/software.
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LED-indikatorer for taleknappen til mobil

Indkommende opkald Blinker hurtigt blåt

Aktivt opkald Blinker langsomt blåt

Medielyd Blinker langsomt blåt

Parringtilstand Blinker rødt og blåt

Tændes Konstant blå (to sekunder)

Slukket Konstant rød (to sekunder)

Smart Sensor-teknologi

Sensorer registrer, om du har headsettet på eller ej. Sensorerne er placeret i højttalerenheden på 
siden med mikrofonarmen.

Automatisk opkaldssvar:
Når du ikke har dit  
headset på.

Når du modtager et indgående opkald på din 
mobiltelefon eller pc-softphone, kan du besvare 
det automatisk ved at tage headsettet på. Du 
behøver ikke at trykke på opkaldsknappen.

Automatisk pause for medier:
Når du lytter  
til medielyd.

Når du lytter til medielyd fra din mobiltelefon, 
sættes lyden på pause, når du tager headsettet 
af. Når du tager headsettet på igen, startes lyden 
igen.

Bemærk Hvis medieafspilleren har spillet 
i mindre end 10 sekunder, vil du skulle 
genstarte din medieafspiller igen manuelt. 

Bemærk Hvis lyden stadig er på pause 
efter 5 minutter, skal du manuelt genstarte 
medieafspilleren. 

Bemærk Funktionen til automatisk pause 
for medier er kun tilgængelig med din 
mobiltelefon. Pc-medielyd sættes ikke 
automatisk på pause.

Automatisk opkaldsoverførsel:
Uanset om du har dit  
headset på eller ej.

Hvis du ikke har dit headset på, og du besvarer 
et indgående opkald på din mobiltelefon, bliver 
lyden overført til din mobiltelefon. Når du tager 
headsettet på, overføres lyden automatisk til 
headsettet.  

Hvis du allerede har dit headset på, og der er 
et indgående opkald, vil lyden blive overført til 
headsettet, og du skal trykke på taleknappen til 
mobil for at besvare opkaldet.

BEMÆRK Disse funktioner er som standard aktiverede, og de kan deaktiveres fra Plantronics Control 
Panel. Plantronics Spokes-softwaren skal downloades, for at kontrolpanelet kan åbnes. Ændringer 
i indstillingerne kræver, at du er tilsluttet pc'en. Indlæs Plantronics Spokes-software ved at gå til 
plantronics.com/software og klikke på “Download.”

Avancerede funktioner 
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Andre funktioner

Automatisk forbindelse
Når du har dit  
headset på

Forbinder automatisk headsettet med 
mobiltelefonen, når Bluetooth-headsettet er 
tændt og inden for enhedernes rækkevidde. 
En stemmemeddelelse underretter dig om, at 
forbindelsen er oprettet.

Manuel parring Hvis enheden er tændt, skal du trykke på og 
holde taleknappen til mobil nede i mere end fem 
sekunder for at tænde for Bluetooth-radioen. 

Hvis enheden er slukket, skal du trykke på og 
holde taleknappen til mobil nede, indtil knappen 
blinker rød og blå. 

Adfærd ved håndtering af samtidige opkald (pc og mobiltelefon)
Du kan foretage et opkald på et pc-softphone-program og modtage et mobilt telefonopkald. 
Ringetonen for mobiltelefonopkaldet afspilles i headsettet. Opkaldet på pc-softphonen afsluttes 
ved at trykke på taleknappen til pc på headsettet. Hvis du trykker på taleknappen til mobil, 
besvares mobiltelefonopkaldet.

BEMÆRK Hvis du besvarer opkaldet på din mobiltelefon, sendes lyden til mobiltelefonen, mens 
opkaldet fra pc-softphonen forbliver aktivt i headsettet.

Du kan bruge en mobiltelefon og modtage et opkald på din pc-softphone.  Ringetonen for 
opkaldet på pc-softphonen høres i headsettet under opkaldet.

Hvis du trykker på taleknappen til mobil på headsettet, afsluttes det pågældende 
mobiltelefonopkald. Hvis du trykker på taleknappen til pc, besvares pc-softphone-opkaldet.

Hvis du modtager et pc-softphone-opkald og et mobilopkald samtidig, skal du trykke på 
taleknappen til mobil eller pc for at besvare de respektive opkald.

Lytning til lyd via A2DP  
(Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth)

Dit Blackwire C710M/C720M-headset kan afspille mediefiler (musik, podcasts m.v.) fra en hvilken 
som helst A2DP-aktiveret mobilenhed.

Afspil/pause
Se også Automatisk pause for medier i tabellen Smart Sensor-funktioner.

Tilpas

Gør det mere personlig 
Besøg plantronics.com/myheadset for at opdatere og tilpasse dit headset med funktioner som:

• Sprogindstillinger for stemmemeddelelser

• Deaktiver/aktiver sensorerne

• Deaktiver/aktiver stemmemeddelelsen “Mute off” (lydløs deaktiveret)

• Angiv påmindelse om stemmemeddelelsen “Mute on” (Lydløs aktiveret)

• Firmwareopdateringer, når de udsendes

• Plantronics-apps til forbedring af din håndfri oplevelse

BEMÆRK Du kan risikere at høre uventede stemmemeddelelser og toner, når du opdaterer headsettet.
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Sendeområde
Hvis du er i gang med et mobilopkald, vil du kunne høre lydkvaliteten forringes, efterhånden som 
du bevæger dig uden for telefonens rækkevidde. Hvis du kommer uden for rækkevidde, afsluttes 
dine opkald midlertidigt. Opkaldene genoptages, når du igen kommer inden for rækkevidde. 

Med Blackwire C710M/C720M kan du bevæge dig på op til ca. 10 meters afstand mellem 
enhederne, før opkaldet tabes. Du hører en talemeddelelse “Lost Connection” (Tabt forbindelse), 
når linket mistes. Slut headsettet til pc

Headsettets knapper, indikatorer og stemmemeddelelser

Handling LCD Tone Stemmemeddelelse

Alarm om 
indgående pc-
opkald

 Ikke relevant Hurtigt grønt blink Programmerbar 
ringetone

 Ikke relevant

Besvar/afslut pc-
opkald

Tryk kortvarigt på 
taleknappen til pc

Kort grønt blink Besvar: Enkelt lav 
tone efterfulgt af lave/
lave/høje toner Afslut: 
Enkelt lav tone

 Ikke relevant

Pc-opkald “Blinker” Tryk to sekunder 
på taleknap til pc

Kort grønt blink Lav tone Ikke relevant

Regulering af 
volumen (under et 
opkald)

Tryk på volumen 
op/volumen ned

Enkelt pc-LED-
blink

Tone ved hver 
ændring i volumen. 
Dobbelttone, når 
den laveste/højeste 
volumen er nået

 Ikke relevant

Deaktivering af 
mikrofonen

Tryk på knappen 
Lydløs, og slip den 

Til: Deaktiver LED 
til Fra: Ignorer 
LED fra

Til: Lave/høje toner 
Fra: Høje/lave toner

On: "Mute On" (Til: Lydløs 
aktiveret)  
Off: "Mute Off" (On: 
Lydløs deaktiveret) 

Mobil (Bluetooth) 
Tænd/sluk

Tryk på 
taleknappen 
til mobil i fem 
sekunder

Til: Konstant blå i 
to sekunder  
Fra: Konstant rød i 
to sekunder

Ikke relevant On: “Power on” (Til: 
Tændt) efterfulgt af 
“Phone Connected” 
(Telefon tilsluttet), “No 
Phone is connected” 
(Ingen telefon tilsluttet) 
eller “Pairing” (Parring). 
Off: “Power off” (Fra: 
Slukket)

Kontroller, om 
mobil (Bluetooth) er 
tændt

Tryk kort på 
taleknappen til 
mobil

Kort blåt blink Kort lav tone Ikke relevant

Alarm om 
indgående 
mobilopkald

Ikke relevant Hurtigt blåt blink Programmerbar 
ringetone

Ikke relevant

Besvar/afslut 
mobilopkald

Tryk kort på 
taleknappen til 
mobil

Kort blåt blink Besvar: Enkelt lav tone 
efterfulgt af lave/lave/
høje toner  
Afslut: Enkelt lav tone

Ikke relevant
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Genetabler 
forbindelsen til 
mobiltelefonen 
efter at have 
været uden for 
rækkevidde i mere 
end 30 sekunder

Tryk kort på 
taleknappen til 
mobil

Enkelt blåt blink Enkelt lav tone “Phone connected” 
(Telefon tilsluttet)

Ring til sidste 
nummer på mobil *

Tryk to gange på 
taleknappen til 
mobil

To blå blink To lave toner efterfulgt 
af lave/lave/høje toner

Ikke relevant

Aktiver 
stemmeopkald på 
mobil *

Tryk på 
taleknappen til 
mobil, og hold den 
inde i to sekunder

Enkelt blåt blink Kort lav tone efterfulgt 
af lang lav tone

Ikke relevant

Handling LCD Tone Stemmemeddelelse

Afvis opkald på 
mobil *

Tryk på 
taleknappen til 
mobil, og hold den 
inde i to sekunder

Enkelt blåt blink Kort lav tone efterfulgt 
af lang lav tone

Ikke relevant

Overfør opkaldslyd 
til/fra mobiltelefon 
*

Tryk på 
taleknappen til 
mobil, og hold den 
inde i to sekunder

Enkelt blåt blink Kort lav tone efterfulgt 
af lang lav tone. Når 
et opkald overføres 
til headsettet, kan 
du også høre lav/lav/
høj tone, der angiver 
tilslutning. 

Ikke relevant

Parringstilstand for 
mobil (Bluetooth)

Med Bluetooth 
deaktiveret skal 
du trykke på 
taleknappen til 
mobil og holde 
den nede i fem 
sekunder. 

Rødt/blåt blink Kort lav tone “Power on” (Tændt) 
efterfulgt af “Pairing” 
(Parring).

* Kun tilgængeligt på mobiltelefoner, der understøtter denne funktion.

Den valgfrie Plantronics Spokes-software skal downloades, før Plantronics-kontrolpanelet 
kan åbnes. Installer Spokes-software ved at gå til plantronics.com/software og klik på 
downloadknappen.
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Plantronics Control Panel
Brugerpræferencer og enhedsindstillinger, der påvirker dit headsets ydeevne, kan ændres ved 
hjælp af Plantronics Control Panel.

Hvis du vil åbne Plantronics Control Panel, skal du indlæse Plantronics Spokes-softwaren ved at 
gå til  
plantronics.com/software og klikke på downloadknappen.

Dette program startes ved at klikke på Start > Programmer > Plantronics > Plantronics Control 
Panel.

Enhedsindstillinger  

Vælg din Blackwire C7xx i rullemenuen, og vælg derefter Enhedsindstillinger for at konfigurere 
indstillingerne for dit headsetsystem.

Valgfri Plantronics Spokes-software
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Fanen Applications (Programmer) 

Viser status for Plantronics' understøttelse af forskellige programmer, f.eks. softphones og 
medieafspillere.

Fanen Preferences (Præferencer)

Giver dig mulighed for at indstille præferencer for medieafspilleren samt andre generelle 
indstillinger.
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Fanen Om

Giver onlineadgang til brugervejledningen og support og viser oplysninger om headsetsystemet. 

Plantronics Update Manager

Søg automatisk efter opdateringer

Ved at markere dette afkrydsningsfelt aktiverer du periodisk automatisk søgning efter 
tilgængelige softwareopdateringer.

Søg efter opdateringer nu
Du kan vælge at søge efter tilgængelige softwareopdateringer på et hvilket som helst tidspunkt 
ved at klikke på knappen Check for Updates Now (Søg efter opdateringer nu) i Update Manager: 
Fra Start-menuen skal du klikke på Alle programmer, på Plantronics og derefter åbne Plantronics 
Update Manager.

Installer markerede opdateringer
Efter en AUTOMATISK eller MANUEL SØGNING EFTER OPDATERINGER, bliver dette felt udfyldt 
med alle relevante softwareopdateringer, og INSTALLATION AF MARKEREDE OPDATERINGER 
påbegyndes.
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Tøjclips
Sæt clipsen fast på dit tøj ca. i brysthøjde. Når du sidder ved pc'en vil tøjclipsen reducere vægten 
af de indbyggede kontroltaster og øger dermed komforten. Når du bruger mobiltelefonen væk fra 
pc'en, holder clipsen de indbyggede kontroltaster bekvemt på plads. 

Nyttige tip
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Fejlfinding – Brug af Microsoft Lync/Office Communicator

Jeg kan ikke høre. Kontroller, at Blackwire C710M/C720M er indstillet som 
standardafspilningsenheden i Windows.

Kontroller, at Blackwire C710M/C720M er indstillet som lydenheden i 
Microsoft Lync/Office Communicator.

Sørg for, at Windows og indstillinger for lydenheden i Microsoft Lync/Office 
Communicator ikke er skruet for lavt ned.

Samtalepartneren kan ikke 
høre mig.

Kontroller, at Blackwire C710M/C720M er indstillet som 
standardoptagelsesenheden i Windows.

Kontroller, at Blackwire C710M/C720M er indstillet som lydenheden i 
Microsoft Lync/Office Communicator.

Sørg for, at Windows og indstillinger for lydenheden i Microsoft Lync/Office 
Communicator ikke er skruet for lavt ned.

Mit headset fungerer ikke 
med Microsoft Ly nc/Office 
Communicator.

Kontroller, at headsettet er tilsluttet.

Tryk på taleknappen til pc på de indbyggede kontroltaster.

Juster lyttevolumen med volumenknapperne på de indbyggede 
kontroltaster.

Hvis volumen fortsat er for lav, skal du justere lyttevolumen på pc'en ved 
brug af Microsoft Lync/Office Communicator.

Lyden er forvrænget, 
eller jeg hører et ekko i 
headsettet.

Reducer talevolumen på pc'en ved brug af Microsoft Lync/Office 
Communicator.

Drej mikrofonen mod din hage.

Hvis forvrængningen stadig er til stede, skal du reducere volumen ved brug 
af taleknappen til pc.

Under en Microsoft Lync/
Office Communicator-
samtale vil jeg besvare et 
opkald fra min mobiltelefon.

Tryk på taleknappen til pc for at afslutte pc-opkaldet, og tryk derefter på 
taleknappen til mobil for at acceptere mobilopkaldet. 

Fejlfinding – Brug af mobiltelefon

Headsettet fungerer ikke 
med min mobiltelefon.

Sørg for, at headsettet er fuldt opladet.

Kontroller, at headsettet er parret med den mobiltelefon, du prøver at 
anvende. Se plantronics.com/easytopair

Min telefon fandt ikke 
headsettet.

1) Sørg for, at Bluetooth er tændt. Tryk på taleknappen til mobil. Knappen 
lyser blåt, når enheden tændes. Hvis den blinker rødt og blåt, er den i 
parringstilstand og skal parres.

2) Sluk for både mobiltelefon og headset, genstart derefter mobiltelefonen, 
og gentag parringsprocessen. (Se “Par og foretag et opkald med din 
mobiltelefon”).

Jeg kunne ikke indtaste min 
PIN-kode.

Sluk og tænd igen for både mobiltelefon og headset, og gentag så 
parringsprocessen. (Se “Par og foretag et opkald med din mobiltelefon”). Din 
PIN-kode eller adgangskode er 0000 (fire nuller).

BEMÆRK Mange mobiltelefoner angiver automatisk adgangskoden under 
parringsprocessen. Din telefon beder dig muligvis ikke om manuelt at 
indtaste en adgangskode.

Lydkvaliteten er dårlig. Headsettet er uden for rækkevidde. Flyt headsettet tættere på 
mobiltelefonen. 

Fejlfinding
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