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Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om, 
hvordan du installerer og bruger dit Explorer 50 headset.

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

Velkommen
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Headset USB-opladerkabel

BEMÆRK Indholdet afhænger af det enkelte produkt.

Hvad er der i æsken?
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Opladerport

Opkaldsknap

Lydstyrkeknap: Gennemser lydstyrkeindstillinger

Headsetindikator (indikatorlys)

Tænd/sluk-knap

Læs sikkerhedsvejledningen for oplysninger om vigtige sikkerhedsinstruktioner, opladning,
batteri og myndighedskrav, før du anvender dit nye headset.

Oversigt over headset

Vær på den sikre side
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Vær på den sikre side! Læs den særskilte sikkerhedsvejledning, som indeholder vigtige
sikkerhedsoplysninger.

1 Tænd for headsettet, mens du har det på. Første gang du gør dette, starter parringsprocessen.
Du hører "parring", og headsettets indikatorer blinker red and blue.

2 Aktivere Bluetooth® på telefonen og indstille det til at søge efter nye enheder.
• iPhone Indstillinger > Bluetooth > Til*

• Android™Indstillinger > Bluetooth: Til > Scan efter enheder*

BEMÆRK *Menuer kan variere fra enhed til enhed.

3 Vælg "PLT_E50."
Indtast om nødvendigt fire nuller (0000) for adgangskoden eller accepter forbindelsen.

Når parring er oprettet, hører du "parring lykkedes"

Tryk på opkaldsknappen , indtil indikatorlyset blinker rødt og blåt, og du hører "parring."

Med Multipoint-teknologi kan du parre en anden telefon og besvare opkald på begge telefoner.
Hvis du vil parre en anden eller en ny telefon, skal du se under "Aktiver parringstilstand."

Bluetooth-headsettets effektive rækkevidde er på op til 10 meter. Hvis forbindelsen forsvinder,
vil dit headset forsøge at oprette forbindelse igen. Hvis du ikke kan tilslutte dit headset igen,

skal du trykke på opkaldsknappen  eller genoprette forbindelsen manuelt via telefonens
Bluetooth-menu.

Dit nye headset har nok strøm til at parre og foretage et par opkald. Det tager to timer at
oplade headsettet fuldt. Indikatorlyset  slukker, når opladningen er fuldført.

Par og oplad

Parring

Aktiver parringstilstand

Brug to telefoner

Tilslut igen

Opladning
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Du kan bære dit headset på højre eller venstre øre. Roter ørekrogen som vist for at justere
pasformen.

2

1

2

R L

1

Pasform
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Tryk på opkaldsknappen .

Tryk på volumen-knappen  for at gennemse forudindstillet niveauer.

Under et aktivt opkald skal du trykke på volumenknappen  og holde den nede i 2 sekunder. Du
hører “mute aktiveret” eller “mute deaktiveret.”

Hvis din smartphone har en stemmeaktiveret assistent, skal du trykke på opkaldsknappen  og
holde den nede i 2 sekunder og vente på besked fra telefonen.

Basisfunktioner

Besvar eller afslut et
opkald

Juster volumen

Mute

Stemmeopkald
(telefonfunktion)
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Taletid Op til 11 timer

Standbytid Op til 12 dage

Driftsafstand
(rækkevidde)

Op til 10 meter, Klasse II

Headsettets vægt 11 gram

Opladningstilslutning Mikro-USB-opladning

Batteritype Genopladeligt litium-ion-polymer, kan ikke udskiftes

Opladningstid
(maks.)

2 timer for fuld

Strømspecifikationer 5 V DC – 180 mA

Bluetooth-version Bluetooth v3.0

Bluetooth-profiler Hands-Free (HFP) Profile 1.6 og Headset (HSP) Profile 1.2. Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP)

Driftstemperatur 0 – 50 °C (32 °F - 122 °F)

Opbevaringstemperatur -40 – 85°C (-40°F - 185°F)

Opladningstemperatur 0 – 40°C (32 °F - 104°F)

Specifikationer
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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
Østrig 0800 242 500
Schweiz 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*

*Support på engelsk

Safety information: see the separate “For Your Safety” booklet
Oplysninger om 2 års begrænset garanti: plantronics.com/warranty

Support

BRUG FOR MERE HJÆLP?
plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Holland

© 2015 Plantronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Plantronics
under licens. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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