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Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner til
installation og anvendelse af dit Savi W710A/W720A trådløse headsetsystem, der har en
WO2A-baseenhed og et WH300A/WH350A-headset.

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

Computer

• Understøttede operativsystemer: Windows XP®, Windows Vista®, Windows® 7

• 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 eller mere (anbefales)

• Microsoft Windows XP-Service Pack 3 (SP3) eller nyere (anbefales), Microsoft Windows Vista-
Service Pack 1 (SP1) eller nyere (anbefales)

Display

• Mindst 800 x 600, 256 farver

• 1024 x 768 high color, 32-bit (anbefales)

Browser

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

Velkommen

Systemkrav

4



WH300-headset (mono) WH350-headset (stereo)

Base- og opladningsenhed

USB-kabel Interfacekabel til telefon Strømforsyning

Hvad er der i æsken
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Baseenhed

1 Strømstik 8 Knap til computer
2 Jack-stik til håndsæt 9 Knap til mobiltelefon
3 Stik til interfacekabel til telefon 10 Knap til fastnettelefon
4 USB-port 11 Knap/LED-indikator til parring med

Bluetooth
5 Talevolumen på fastnettelefon 12 Knappen Abonnement/LED
6 Konfigurationsknap til fastnettelefon 13 LED-indikator til opladning
7 Lyttevolumen på fastnettelefon

Headset

1 Headsettets LED-indikator 4 Knappen Lydløs
2 Volumen op-knap 5 Lydstyrke ned-knap
3 Knap til opkaldsstyring 6 Mikrofon

Fakta om baseenhed og headset
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1 Kabel til elektronisk håndsætløfter (EHS-kabel) Elektronisk og automatisk håndsætløft for
fastnettelefon. Aktiverer fjernbetjent opkaldsstyring med dit headset.

2 HL10-håndsætløfter Løfter håndsæt automatisk og returnerer til holder. Aktiverer fjernbetjent
opkaldsstyring med dit headset.

Tilbehør
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Optimer komfort og tilpasning af 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 WH300, skal du anbringe det stabiliserende T-stykke over øret.

3 Skal den sidde strammere, kan du, som vist, trække forsigtigt indad i den modsatte ende af
headsettet.

1 Bøj og tilpas forsigtigt mikrofonarmen med begge hænder som vist. Undgå at bøje og dreje
mikrofonarmen i nærheden af mikrofonen eller øreproppen.

2 Anbring klik-stop drejearmen og mikrofonarmen, så mikrofonen er placeret to fingerbredder fra
din mund.

Tilpas headsettet

Juster hovedbøjlen

Juster taletragten
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3 Sørg for, at forsiden af mikrofonen vender imod din mund. Hvis det er nødvendigt, kan du dreje
mikrofonen en smule, indtil den er i korrekte position. Undlad at benytte unødvendig kraft ved
drejning, og prøv ikke at dreje mikrofonen helt rundt.
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1 Lad opladningsenhedens ben flugte med baseenheden og tryk, indtil enheden sidder lige i
baseenheden.

2 Slut den ene ende af strømforsyningen til stikket bag på basen og den anden ende til en
stikkontakt.

3 Placer headsettet i opladningsenheden. Opladningsindikatoren blinker grønt, når headsettet
oplades, og lyser konstant grønt, når headsettet er helt opladet. Oplad i mindst 20 minutter
inden ibrugtagning. En fuld opladning tager 3 timer.

BEMÆRK  Dette produkt har et batteri, der kan udskiftes. Brug kun den batteritype, der fulgte med
fra Plantronics.

Oplad dit headset
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Vælg fastnettelefonopsætning A, B eller C, og tilslut kablerne.

A Fastnettelefon (standard)

BRUG 

• Tilslut den ene ende af telefonens interfacekabel til bagsiden af baseenheden

• Fjern håndsættets spiralledning fra fastnettelefonens baseenhed og genforbind den til
interfacekablets samledåse.

• Slut til sidst den resterende ende af interfacekablet til telefonen til det åbne håndsætstik på
fastnettelefonen.

BEMÆRK Hvis din telefon har indbygget headsetstik, må du kun bruge headsetstikket, hvis du
ikke har til hensigt at bruge HL10-håndsætløfteren. I denne konfiguration skal du både trykke på
headsetknappen på din telefon og på knappen til opkaldsstyring på headsettet for at besvare og
afslutte opkald.

B Fastnettelefon + HL10-håndsætløfter (sælges separat)
Se brugervejledningen på plantronics.com/accessories for yderligere oplysninger.

BRUG 

C Fastnettelefon + EHS-kabel (sælges separat)
Se brugervejledningen på plantronics.com/accessories for yderligere oplysninger.

BRUG 

Fastnettelefon: Tilslutning og opkald

Vælg
bordtelefonopsætning

11



1 Mens du har headsettet på, skal du trykke kort på baseenhedens fastnettelefonknap.

BEMÆRK Hvis du ikke har fjernbetjent opkaldsstyring via en håndsætløfter (HL10) eller et kabel
(EHS), skal du manuelt løfte håndsættet på din fastnettelefon før hvert opkald.

2 Hvis du ikke hører en klartone, skal du åbne sidepanelet og justere
mellemkonfigurationsknappen A-G, indtil du kan høre den. Standardindstillingen A fungerer på
de fleste fastnettelefoner.

3 Foretag testopkald fra fastnettelefonen.

4 Afslut opkaldet ved at trykke på headsettets knap til opkaldsstyring.

Foretag et opkald med
fastnettelefon
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Din mobiltelefon kan parres med flere headset og håndfri enheder, men

den kan kun sluttes til én enhed ad gangen. Det følgende er instruktioner til

at parre mobiltelefonen med baseenheden.

1 Hold knappen Bluetooth-parring nede (4 sekunder) på Savi-baseenheden, indtil LED-indikatoren
blinker rødt og blåt. Baseenheden forbliver i denne tilstand i 10 minutter. Hvis den slukkes, skal
du trykke på den igen.

2 Indstil Bluetooth-mobiletelefonen til søgetilstand. Vælg SAVI 7xx på listen over fundne enheder.

3 Hvis mobiltelefonen beder om det, skal du indtaste adgangskoden 0000.
Bluetooth LED-indikatoren skifter til konstant blå, når baseenheden har en aktiv forbindelse til
mobiltelefonen.

4 Mens du har headsettet på, skal du trykke kort på baseenhedens mobilknap.

5 Foretag testopkald fra fastnettelefonen.

6 Afslut opkaldet ved at trykke på headsettets knap til opkaldsstyring.

Mobiltelefon: Tilslut og foretag et opkald
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1 Tilslut USB-kablet.

2 Indlæs Plantronics-software ved at besøge plantronics.com/software , og klik på
downloadknappen.
Få vist en liste med kompatible softphones ved at besøge plantronics.com/software

1 Mens du har headsettet på, skal du trykke kort på baseenhedens computerknap.

2 Foretag et opkald vha. computer-softphone.

3 Afslut opkaldet ved at trykke på headsettets knap til opkaldsstyring.

Den anbefalede minimumafstand mellem din fastnettelefon og baseenheden er 15 cm.

Den anbefalede minimumafstand mellem baseenheden og computeren er 30 cm. Ved forkert
placering kan der opstå problemer med støj og interferens.

Computer: Tilslut og foretag et opkald

Tilslut computeren

Foretag softphone-opkald

Placering af baseenheden
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Når du har samlet headsettet, installeret softwaren og tilsluttet dine

telefoner, skal du læse dette afsnit for at lære om headsettets funktioner,

hvordan du benytter knapperne mm.

1 Headsettets LED-indikator Blinker hvidt, når det bruges

2 Volumen op-knap Tryk for at øge volumen

3 Knap til opkaldsstyring Ring op, besvar, afslut et opkald

4 Knappen Lydløs Tryk for lydløs under et opkald

5 Lydstyrke ned-knap Tryk for at sænke volumen

6 FLASH Tryk på knappen til volumen op eller ned i 1½ sekund under et opkald for at sætte et
opkald på hold og besvare et andet.

ADVARSLER 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. Yderligere
oplysninger om headset og hørelse findes på plantronics.com/healthandsafety.

Hvis batteriet i headsettet er installeret og opladet, tændes headsettet automatisk. Headsettet
har ikke en tænd/sluk-knap. Hvis du ikke skal bruge headsettet i lang tid, og headsettet ikke er i
opladningsholderen, sæt headsettet i dvaletilstand.

Sætte headsettet i dvaletilstand
Når du sætter headsettet i dvaletilstand med et helt opladet batteri, får du op til 50 timer på
standby.

1 Mens headsettet er i standby, skal du trykke på opkaldsknappen i tre sekunder, indtil du ser
headsettet blinke hvidt to gange. .

2 Du kan genaktivere headsettet ved at trykke på opkaldsknappen igen, indtil du ser to hvide blink
eller hører tre høje toner.

Batteriets lagertid
Hvis du fjerne et helt opladet batteri fra headsettet, kan det opbevares i op til 75 dage under
normale forhold.

Headset-funktioner

Knapper på headset

Tænde headsettet
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Taletid
Med en enkelt fuld opladning giver headsettet op til 9 timer uafbrudt taletid. Taletiden
reduceres i wideband-tilstand og/eller hvis headsettet altid bruges langt fra baseenheden.

Advarsel om fladt batteri
Hvis du har et aktivt opkald, og batteriet i headsettet er kritisk lavt, hører du en enkelt lav tone
hvert 15. sekund, der angiver, at batteriet er ved at være fladt. Du bør straks genoplade
headsettet eller udskifte det flade batteri med et, der er helt opladet.

Hvis du ikke har et aktivt opkald og trykker på opkaldsknappen, hører du tre lave toner, der
angiver, at batteriet er ved at være fladt. Du bør straks genoplade headsettet eller udskifte det
flade batteri med et, der er helt opladet.

Headsettets batteristatus
Headsettets batteristatus kan bestemmes på to måder.

Vise proceslinjeikoner
Når Plantronics-softwaren er installeret, vises et headset-ikon med batteristatus på proceslinjen.
En advarsel vil blive sendt, hvis headsettets batteriniveau er kritisk lavt.

Anvende baseenheden
Mens systemet er i standby, skal du trykke én gang på abonnementsknappen på baseenheden
for at kontrollere headsettes batteriniveau. Indikatorerne på computer-, mobiltelefon- og
fastnetknapper tændes og angiver headsettets batteriniveau.

Batteriniveau for
headsettet

Computerknappens
indikator på
baseenheden

Mobiltelefonknappe
ns indikator på
baseenheden

Fastnettelefonknapp
ens indikator på
baseenheden

75–100 %

50–75 %

25–50 %

0–25 %

tryk på knappen Lydløs. for at slå lyden til eller fra under et opkald.

Når lyden er slået fra, lyser knappen på baseenheden konstant rødt, og du hører tre høje toner
(du kan stadig høre den, der ringer). Disse toner gentages hver 60. sekund, hvis mikrofonen er
afbrudt. Når mikrofonen aktiveres, hører du tre lave toner.

Finjuster volumen på headsettet ved at trykke på knappen til volumen op (forøg) eller knappen
til volumen ned (reducer).

Batteriniveau for
headsettet

Deaktivering af lyden fra
headset under opkald

Justering af headsettets
volumen
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Udfør almindelig justering for fastnettelefonen med baseenhedens volumenknapper.

Til justering af computerens volumen benyttes softphone-programmets knapper eller
computerens lydkontrolpanel (se nedenfor). Mobiltelefonens volumen kan justeres på
mobiltelefonen.

BEMÆRK Du kan få hurtig adgang til dit systems kontrolpanel ved at bruge linket i Plantronics
Control Panel på fanen Indstillinger.

I Windows Vista- og Windows 7-systemer
Juster den generelle volumen ved at gå til: Start > Indstillinger > Kontrolpanel > Lyd > Afspilning.
Klik på "OK" for at bekræfte ændringen.

I Windows XP:
Juster den generelle volumen ved at gå til: Start > Indstillinger > Kontrolpanel > Lyd og
lydenheder > fanen Lyd > Afspilning af lyd. Klik på OK for at bekræfte ændringer.

Headsettets LED-indikator blinker, når du er i gang med et opkald, eller når headsettet anvendes.
LED-indikatoren kan slukkes.
Når du ikke er i gang med et opkald, kan du slå LED-indikatoren til og fra ved at trykke ned i 3
sekunder på knappen til volumen ned på headsettet.

Hvis du har et aktivt opkald, og du forlader dækningsområdet, hører du tre lave toner. Der
afspilles en enkelt mellemhøj tone, når du kommer inden for rækkevidde igen.

Hvis du kommer uden for rækkevidde, afsluttes dine opkald midlertidigt. Opkaldene
genoptages, når du igen kommer inden for rækkevidde. Hvis du bliver uden for området i mere
end 5 minutter, afslutter systemet opkaldet.

Hvis du ikke har et aktivt opkald, kommer uden for driftsrækkevidden og trykker på
opkaldsknappen, afspilles der en enkelt tone ved tryk på knappen samt tre lave toner, når der
ikke kan oprettes forbindelse.

Sluk/tænd for
headsettets LED-

indikator

Advarselstoner, der
angiver, at du er uden for

rækkevidde
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Dette afsnit beskriver baseenheden, dens knapper og deres funktioner.

Grundlæggende funktioner
Når du trykker på en knap på baseenheden, åbner du en telefonlinje/lydkanal. Afhængigt af
forholdene høres der muligvis ikke en klartone, før opkald er foretaget fra din telefon.
Knapperne på baseenheden giver dig mulighed for at skifte til en anden telefonlinje/lydkanal.

Ændring af standardlinjen for udgående opkald
Denne funktion angiver den foretrukne linje til udgående opkald, når der trykkes på
opkaldsknappen på headsettet, når alle linjer er ledige.

Når systemet er i standby, kan du skifte standardlinjen til udgående opkald ved at trykke på den
ønskede knap til udgående opkald på baseenehden, indtil den blinker grønt fire gange.

Du kan også ændre standardlinjen til udgående opkald ved hjælp af kontrolpanelet i Plantronics
ved at gå til Start > Programmer > Plantronics > Plantronics-kontrolpanel > Enheder >
Enhedsindstillinger > Base.

Headsettet og baseenheden, der er leveret i boksen, er abonneret (tilsluttet) til hinanden. Hvis
du imidlertid vil benytte et nyt headset eller vil genoprette abonnementet til det aktuelle
headset (baseenhedens abonnementsknap er rød), kan enhederne abonnere på hinanden ved
hjælp af følgende metoder.

Abonnementsknappen er den sølvfarvede knap med fire knopper på forrest på basen.

Sikkert automatisk abonnement
Når systemet er i standby, vil dockning af et nyt headset automatisk abonnere det til
baseenheden og gøre det til det primære headset. LED-indikatoren for baseenhedens
abonnement blinker grønt/rødt i abonnementstilstand og forbliver grøn, når det nye
abonnement er etableret.

Sikkert manuelt abonnement
Tryk to gange på abonnementsknappen på baseenheden, når systemet er i standby, og
headsettet er placeret i baseenheden. Abonnementsindikatoren blinker rødt og grønt. Når
abonnementsindikatoren på baseenheden begynder at lyse konstant grønt, abonnerer
headsettet og baseenheden på hinanden.

Trådløst manuelt abonnement

1 Tryk to gange på abonnementsknappen på baseenheden, når systemet er i standby, og
headsettet ikke er placeret i baseenheden. Abonnementsindikatoren blinker grønt og rødt.

2 Tryk på knappen til øgning af volumen på headsettet i tre sekunder, indtil indikatorlampen på
headsettet lyser konstant hvidt. Når abonnementsindikatoren på baseenheden vedbliver med at
lyse konstant grønt, abonnerer headsettet og baseenheden på hinanden.

Baseenhedens funktioner

Baseenhedens knapper

Baseenhedens
abonnementsknap
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BEMÆRK Hvis LED-indikatoren for baseenhedens abonnement blinker konstant rød, efter at have
blinket rød/grøn, er abonnementsprocessen mislykkedes og bør gentages.

Afslut abonnement
Hvis baseenheden er i abonnementstilstand, og baseenheden ikke længere skal søge efter et
headset, skal du trykke på abonnementsknappen igen. Abonnementslyset lyser rødt i 4 sekunder
og går derefter tilbage til sin tidligere tilstand.

Deaktivering af trådløst abonnement
Savi-systemet leveres med det trådløse abonnement aktiveret. Du kan muligvis ønske at
deaktivere denne abonnementstilstand, hvis du befinder dig i et multi-shift-miljø. Du kan
aktivere/deaktivere trådløst abonnement med baseenhedens abonnementsknap eller med
Plantronics Control Panel.

Hold abonnements- og pc-telefonknappen nede samtidig, mens systemet er i standby, indtil pc-
telefonknappens indikator blinker. Den blinker rødt i 4 sekunder, når trådløst abonnement er
deaktiveret eller grønt i 4 sekunder, når trådløst abonnement er aktiveret.

Du kan også aktivere/deaktivere trådløst abonnement med Plantronics Control Panel. Gå til
Start > Programmer > Plantronics > Plantronics Control Panel > Enhedsindstillinger > Base >
Trådløst abonnement.

LED-indikator for baseenhedens abonnementsknap

LED-indikator for baseenhedens abonnement Baseenhedens status

Blinker rødt og grønt Abonnementtilstand for primært headset

Lyser grønt Primært headset er abonneret til baseenheden

Lyser gult Aktivt konferenceopkald med gæsteheadset

Lyser rødt Intet headset-abonnement

Ændring af rækkevidden kan forbedre lydkvaliteten i fastnettelefonen/PC'en, forbedre
brugertætheden eller begrænse rækkevidden for brugere.

Du kan ændre rækkevidden ved brug af abonnementsknappen på baseenheden. Tryk på
abonnements- og fastnettelefonknappen i tre sekunder, når systemet er i standby.
Fastnettelefonknappe blinker grønt for høj rækkevidde. Hvis du trykker på
abonnementknappen igen i tre sekunder, blinker fastnettelefonknappen gult for medium
rækkevidde. Hvis du trykker på abonnementknappen igen i tre sekunder, blinker
fastnettelefonknappen rødt for lav rækkevidde.

Indstilling Rækkevidde

Høj op til 350 ft.

Mellem op til 150 ft.

Lav op til 50 ft.

Du kan også angive rækkevidden med Plantronics Control Panel. Gå til Start > Programmer >
Plantronics > Plantronics Control Panel > Enhedsindstillinger > Base > Rækkevidde.

Indstille rækkevidden
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Funktionen Automatisk forbindelse
Når du har parret og tilsluttet din mobiltelefon til baseenheden, opretter baseenheden
automatisk forbindelse til den, når du er inden for baseenhedens rækkevidde.

Du kan afbryde forbindelsen mellem din mobiltelefon og baseenheden manuelt ved at trykke
kortvarigt på baseenhedens knap til parring med Bluetooth, når den lyser med konstant blåt lys.
Hvis du gør dette, skal du genetablere forbindelsen til din mobiltelefon ved at trykke igen på
baseenhedens knap til Bluetooth, før funktionen til automatisk oprettelse af forbindelse
aktiveres igen.

Du kan tilpasse denne funktion ved hjælp af kontrolpanelet i Plantronics ved at gå til Start >
Programmer > Plantronics > Plantronics-kontrolpanel > Enheder > Enhedsindstillinger > Base >
Automatisk forbindelse til mobiltelefon.

Knap til parring med
Bluetooth
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Besvar et opkald
Et indkommende opkald fra fastnettelefonen, mobiltelefonen eller computeren besvares
nemmest ved at trykke på headsettets samtaleknap, når det indkommende opkald høres.

Du kan også vælge at besvare et indkommende opkald ved at trykke på baseenhedens knap for
linjen, der ringer.
BEMÆRK Hvis du ikke har fjernbetjent opkaldsstyring via en håndsætløfter (HL10) eller et kabel
(EHS), skal du manuelt løfte håndsættet på din fastnettelefon før hvert opkald.

BEMÆRK Pc'ens fjernbesvarelse/afslutning er en softwarefunktion og forudsætter en kompatibel
softphone. Hvis du ikke installerer softwaren eller ikke har en kompatibel softphone, skal du trykke på
headsettets opkaldsknap først og derefter besvare opkaldet ved hjælp af softphone-programmet. Hvis
du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge plantronics.com/software.

Bevar et andet indgående opkald med dit headset
Hvis du er i gang med et opkald og modtager et andet opkald fra en af de andre enheder, kan du
bruge flash-funktionen (til at besvare) for det andet opkald ved at trykke på knappen til volumen
op i 1½ sekund. Det vil parkere det første opkald, mens det indgående opkald besvares.
Du kan bruge flash-funktionen til at besvare flere indgående opkald fra pc'en. Mobiltelefonen og
fastnettelefonen understøtter dog kun ét opkald ad gangen. Håndtering af flere opkald på
fastnettelefonen eller mobiltelefonen udføres direkte på de respektive enheder.

Besvare et opkald, mens du lytter til musik
Hvis du lytter til musik på en medieafspiller, der understøttes, og du modtager et opkald, sætter
baseenheden musikken på pause, når du besvarer opkaldet og starter musikken igen, når
opkaldet er færdigt. Plantronics-softwaren skal være installeret for at denne funktion fungerer.

Indstillingerne til handling i medieafspiller findes under fanen Indstillinger på Plantronics
Control Panel.

Foretag et opkald vha. mobiltelefonen
Hvis du besvarer et indgående mobiltelefonopkald ved hjælp af besvarknappen på
mobiltelefonen, forbliver lyden i telefonen. Hvis du besvarer et indgående opkald ved hjælp af
headsettet eller baseenheden, er lyden i headsettet.

Afvise et mobiltelefonopkald
Når du modtager en indkommende mobiltelefonopkald, blinker mobiltelefonknappen på
baseenheden grønt.
Hold mobiltelefonknappen på baseenheden nede i 3 sekunder, hvis du vil afvise opkaldet.

Foretag et opkald med fastnettelefon.

1 Mens du har headsettet på, skal du trykke kort på baseenhedens fastnettelefonknap.

Daglig anvendelse

Indgående samtaler

Udgående samtaler
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BEMÆRK Hvis du ikke har fjernbetjent opkaldsstyring via en håndsætløfter (HL10) eller et kabel
(EHS), skal du manuelt løfte håndsættet på din fastnettelefon før hvert opkald.

2 Foretag et opkald vha. din fastnettelefon.

3 Afslut opkaldet ved at trykke på opkaldsknappen på headsettet, og læg håndsættet på.

Du kan også foretage et udgående opkald ved at trykke på knappen til opkaldsstyring på
headsettet og derefter ringen op fra fastnettelefonen, hvis den er standardlinjen.

Foretag et opkald med mobiltelefon

1 Mens du har headsettet på, skal du trykke kort på baseenhedens mobiltelefonknap.

BEMÆRK Hvis du foretager mobiltelefonopkaldet uden først at trykke mobiltelefonknappen på
baseenheden, forbliver lyden på mobiltelefonen. Hvis du vil overføre lyden til dit headset, skal du trykke
kortvarigt på mobiltelefonknappen på baseenheden.

2 Foretag et opkald vha. mobiltelefonen.

3 Afslut opkaldet ved at trykke på headsettets knap til opkaldsstyring.

Håndfrit opkald
Installer Plantronics-softwaren, hvis du vil aktivere håndfrit opkald. Når softwaren er installeret,
skal du gå til Start > Programmer > Plantronics > Plantronics Control Panel > Enhedsindstillinger
> Base og aktivere Initiate Mobile voice commands (start stemmekommandoer for mobiltelefon).
Tryk på baseenheden mobiltelefonknap for at starte håndfrit opkald fra mobiltelefonen. Din
mobiltelefon beder dig om stemmekommandoer.
Du kan også ringe op til et nummer fra din mobiltelefon og derefter trykke på
mobiltelefonknappen på baseenheden for at flytte lyden til headsettet.

Foretag softphone-opkald

1 Mens du har headsettet på, skal du trykke kort på baseenhedens computerknap.

2 Foretag et opkald vha. computer-softphone.

3 Afslut opkaldet ved at trykke på headsettets knap til opkaldsstyring.
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Softphone-kompatibilitet
Fjernbesvarelse/-afslutning af opkald fra headsettet er tilgængelig for kompatible softphones på
listen uden yderligere arbejde fra brugerens side, undtagen Skype™. Få vist en liste med
kompatible softphones ved at besøge plantronics.com/software . For understøttelse af Skype
skal du følge disse trin.

1 Skype viser følgende meddelelse under installation af Plantronics Unified Runtime Engine
"PlantronicsURE.exe forsøger at bruge Skype". Vælg "Tillad, at dette program bruger Skype" for
at oprette forbindelse.

2 Du kan også kontrollere Savi W740 Skype-forbindelsesstatus ved at gå til Skype og kontrollere
indstillingen Funktioner > Indstillinger > Avanceret > Avancerede indstillinger > "Håndter andre
programmers adgang til Skype".

Status for Multi-Phone (MPS) understøttes til Microsoft Lync/Office Communicator og Skype.
Når et opkald foretages eller modtages på din fastnettelefon eller mobiltelefon, der er parret
med et Plantronics Bluetooth-headset, opdateres din tilstedeværelse automatisk i Microsoft
Lync/Office Communicator og Skype for at angive, at du er optaget. Når opkaldet afsluttes,
stilles din tilstedeværelse tilbage til den forrige tilstand.

Hvis du besvarer et indgående mobiltelefonopkald ved hjælp af besvarknappen på
mobiltelefonen, forbliver lyden i telefonen. Hvis du besvarer et indgående opkald ved hjælp af
headsettet eller baseenheden, er lyden i headsettet.

Hvis mobiltelefonlyden er i mobiltelefonen, kan du flytte lyden til headsettet ved at trykke
kortvarigt på baseenhedens mobiltelefonknap, når LED-indikatoren er slukket. Hvis du vil flytte
mobiltelefonlyden fra headsettet og tilbage til mobiltelefonen, skal du holde baseenhedens
mobiltelefonknap nede i 3 sekunder, indtil LED-indikatoren, der lyser grønt konstant, slukkes.
Lyden føres tilbage til mobiltelefonen.

Du kan kombinere lyden fra to enheden ved at holde to af baseenhedens knapper nede, indtil
LED/indikatorerne lyser konstant grønt.
Dette er praktisk som et mini-telekonferenceopkald.

Mens du har et aktivt opkald, kan du abonnere på op til tre yderligere headset til din base i
forbindelse med konferenceopkald.

Deltag i et konferenceopkald

1 Anbring gæstens headset i den primære brugers opladningsholder, når baseenheden har et
aktivt link (dette forbinder headsettet til baseenheden).
Når baseenhedens abonnementsindikator stopper med at blinke grønt og gul og forbliver gul,
hører det primære headset/bruger en tone, der angiver, at en gæst ønsker at deltage i opkaldet.

2 Tryk på den primære bruges opkaldsknap inden for 10 sekunder for at acceptere gæsteheadset.
Hvis dette ikke gøres, afvises anmodningen, og gæsten hører en fejltone i sit headset.
BEMÆRK Hvis du vil tilslutte et gæsteheadset, som er en anden type end det primære headset, skal
du trykke kortvarigt på baseenhedens abonnementsknap, mens baseenheden har et aktivt link. Tryk
derefter knappen til volumen op på gæsteheadsettet, indtil indikatorlampen tændes. Når

Status for Multi-Phone

Lyd i mobiltelefon og
headset

Kombiner lyd fra to linjer
eller kanaler

Konferencer med op til
tre yderligere headset
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abonnementsindikatoren på baseenheden stopper med at blinke grønt og gult og forbliver konstant
gul, høres anmodningen om at deltage i den primære brugers headset. Den primære bruger skal nu
trykke på sin opkaldsknap inden for 10 sekunder for at acceptere gæsten.

Forlad et konferenceopkald
Gæsteheadset kan forblive som gæster i flere opkald.
Hvis du vil fjerne et gæsteheadset, skal du trykke på opkaldsknappen på gæsteheadsettet eller
placere den primære brugers headset i opladningsholderen.
Der afspilles en enkelt tone i masterheadsettet, når hver enkelt gæst forlader opkaldet.

Vise gæsteheadset
Når du føjer headset til baseenheden, vises der et headsetikon mere i skærmbilledet til
Plantronics Control Panel med et tal fra 1-3, der indikerer antallet af yderligere headset, som
abonnerer på baseenheden. Det første headset er den primære brugers headset, og tallet ved
siden af headsettet er antallet af gæsteheadset, der abonnerer på baseenheden. Følgende
eksempel vise ét primært headset med 2 gæsteheadset, der deltager i konferenceopkald.
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Brugerpræferencer og enhedsindstillinger, der påvirker dit headsets

ydeevne, kan ændres ved hjælp af Plantronics Control Panel.

Indlæs Plantronics-software ved at besøge plantronics.com/software , og klik på
downloadknappen for at åbne Plantronics Control Panel.

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

Telefonkonference og gæsteheadset
Under en telefonkonference viser der ikoner i det nederste venstre hjørne på skærmen.
Det første ikon repræsenterer den primære brugeres headset, mens andet ikon
repræsenterer antallet af gæsteheadset, der er tilsluttet baseenheden

Fanen Devices (Enheder)
Vælg dit headset på rullemenuen, og vælg derefter Device Settings (Enhedsindstillinger)
for at konfigurere baseenheden, headset og sikkerhedsindstillinger

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.

Fanen Om
Giver onlineadgang til brugervejledningen og support og viser oplysninger om
headsetsystemet

Konfigurer dine indstillinger ved at vælge Plantronics Savi 7xx fra rullemenuen og klikke på
knappen Device Settings (Enhedsindstillinger). Nedenfor er indstillingerne og
standardværdierne for baseenheden og headsettet.
BEMÆRK Nogle parametre, som ikke gælder for en bestemt Plantronics-enhed, kan vises nedtonet.

Avanceret anvendelse

Installer Plantronics-
software

Plantronics Control Panel

Fanen Devices (Enheder)
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Funktion Indstillinger Standard

Generelt Standardlinje Fastnettelefon/PC/
Mobiltelefon

Bordtelefon

Rækkevidde Høj/Mellemhøj/Lav Høj

Lydbåndbredde for
fastnettelefon

Wideband/Narrowband Narrowband

Pc-lydbåndbredde Wideband/Narrowband Narrowband

Bluetooth aktiveret Valgt/ikke valgt Valgt**

Automatisk forbindelse
til mobiltelefon

Valgt/ikke valgt Valgt

Stop automatisk
oprettelse af
forbindelse til
mobiltelefon, når
headsettet sidder i
dockingstationen

Valgt/ikke valgt Ikke valgt

Start
stemmekommandoer
for mobiltelefon

Valgt/ikke valgt Ikke valgt

Trådløst abonnement Valgt/ikke valgt Valgt

Lydbeskyttelse Lydreducering* 80 dB/85 dB/fra 85 dB**

Timer om dagen brugt
på at tale i telefon

2/4/6/8 8

Anti-chok Valgt/ikke valgt Valgt

G616* Valgt/ikke valgt Ikke valgt**

*Audio- og G616 reduceringsfunktionerne er baseret på et almindeligt headset og anbefalet
akustisk kobling mellem headsettet og øret. Se Placering af headsettet for at få den optimale
bæreposition.

** Standardindstillinger i Australien og New Zealand: Bluetooth aktiveret = Ikke valgt,
Lydreducering = Fra, G616 = Valgt

Standardlinje
Denne funktion angiver den foretrukne linje til udgående opkald, når der trykkes på
opkaldsknappen på headsettet.

Hvis du vil ændre standardlinjen til udgående opkald, skal du se Ændring af standardlinjen for
udgående opkald.

Indstille rækkevidden
Ændring af rækkevidden kan forbedre lydkvaliteten i fastnettelefonen/PC'en, forbedre
brugertætheden eller begrænse rækkevidden for brugere.

Enhedsindstillinger >
fanen Base
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Baseenhedens indstillinger Rækkevidde

Høj op til 350 ft.

Mellem op til 150 ft.

Lav op til 50 ft.

Hvis du vil ændre baseenhedens rækkevidde, skal du se Setting the Range.

Lydbåndbredde for fastnettelefon og pc
Wideband-lyd leverer forhøjet taleklarhed og lyd i hi-fi-kvalitet. Wideband-lyd forbruger dog
mere batteri og har mere begrænsede adgangskriterier, hvilket reducerer antallet af systemer,
der kan anvendes på et kompakt område. Alle pc'er understøtter bredbåndslys, men din
fastnettelefon skal understøtte bredbåndslyd for at få glæde af at vælge bredbånd for den
pågældende enhed. Når du skifter mellem narrowband og wideband, skal du genoprette
lydlinket, før ændringerne træder i kraft.

Bluetooth aktiveret
Denne funktion deaktiverer/aktiverer brug af Bluetooth-grænsefladen for mobiltelefonen.

Bluetooth-grænsefladen for mobiltelefonen kan også deaktiveres eller aktiveres manuelt ved at
trykke på abonnementknappen og baseenheds mobiltelefonknap, indtil LED-indikatoren for
baseenhedens mobiltelefon blinker. Når LED-indikatoren på baseenhedens mobiltelefonknap
blinker rødt fire gange, er Bluetooth deaktiveret, og når den blinker grønt fire gange, er det
aktiveret.

Der er også et separat program tilgængeligt på plantronics.com/software .

Automatisk forbindelse til mobiltelefon
Denne funktion etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til mobiltelefonen, når den er
inden for rækkevidde. Se følgende indstilling for at angive en valgfri begrænsning på denne
funktion.

Stop automatisk oprettelse af forbindelse til mobiltelefon, når headsettet sidder i
dockingstationen
Hvis denne funktion er aktiveret, etablerer baseenheden ikke automatisk en Bluetooth-
forbindelse til mobiltelefonen, når headsettet er placeret i dockingstationen. Når headsettet
tages ud af dockingstationen, etablerer baseenheden automatisk en Bluetooth-forbindelse, hvis
"Automatisk forbindelse til mobiltelefon" er markeret.

Start stemmekommandoer for mobiltelefon
Denne funktion aktiverer/deaktiverer stemmekommandoer for mobiltelefon til håndfrit opkald
med din mobiltelefon. Når den er aktiveret, bedes du om stemmekommandoer af din
mobiltelefon, når et opkald startes med mobiltelefonknappen på baseenheden. Denne funktion
kræver understøttelse af stemmekommandoer på din mobiltelefon.

Trådløst abonnement
Denne funktion giver et headset mulighed for at abonnere på baseenheden uden fysisk
kontakt. Dette anvendes ved konference med flere forskellige modeller af Plantronics-headsets.
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Yderligere oplysninger om abonnement findes i Baseenhedens abonnementsknap. Yderligere
oplysninger om konferenceopkald med gæsteheadset findes i Konferencer med op til tre
yderligere headset.

Lydreducering
Lydreducering giver forbedret beskyttelse af hørelsen ved daglig udsættelse for støj. Når
Lydreducering er sat til VALGT, overvåger og kontrollerer systemet lyden, så den ikke
overskrider de 80 dBA eller 85 dBA (alt efter valg) i henhold til aktuel og forestående EU-
lovgivning. Når Lydreducering er sat til IKKE VALGT, begrænser headsettet lydniveauer på over
118 dBA for at beskytte din hørelse.

Timer om dagen brugt på at tale i telefon
Denne funktion giver brugere mulighed for at tilpasse tidsvariablen i algoritmen til
lydreducering, så den matcher deres daglige forbrug. Vælg en værdi, der bedst repræsenterer
den typiske anvendelse af dit Plantronics-headset.

Anti-chok
Anti-chok giver avanceret beskyttelse af hørelsen mod pludselige høje lyde. Når Anti-chok er
sat til VALGT, identificerer og eliminerer systemet pludselige, høje lyde, og reducerer dem
hurtigt til et behageligt niveau. Når Anti-chok er sat til IKKE VALGT, begrænser headsettet
lydniveauer på over 118 dBA for at beskytte din hørelse.

G616
G616 Akustisk begrænsning giver yderligere beskyttelse af hørelsen mod akustisk chok. Når
G616 Akustisk begrænsning er sat til VALGT, giver systemet yderligere beskyttelse mod
akustisk chok. Lydniveauet er begrænset til 102 dBA, som det anbefales i G616:2006-
vejledningen, der er udsendt af ACIF (Australian Communications Industry Forum). Når G616
Lydreducering er sat til IKKE VALGT, begrænser headsettet lydniveauer på over 118 dBA for at
beskytte din hørelse.

Fanen Headset giver dig mulighed for at konfigurer ringetoner fra headsettet til fastnettelefon,
computer og mobiltelefon og deaktiver/aktiver autosvarfunktionen.

Enhedsindstillinger -
fanen Headset
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Funktion Indstillinger Standard

Generelt Tone slukket Standard/Lav/Fra Slukket

Systemtoner Standard/Lav/Fra Standard

Andet indgående opkald Ring fortsat/Ring én
gang/Ignorer

Ring fortsat

Autosvar Valgt/ikke valgt Ikke valgt

Fastnettelefon Ringetone til fastnettelefon Lyd 1/Lyd 2/Lyd 3 Lyd 1

Volumen på fastnettelefon Standard/Lav/Fra Standard

PC PC-ringetone Lyd 1/Lyd 2/Lyd 3 Lyd 2

PC-volumen Standard/Lav/Fra Standard

Mobil Mobil ringtone Lyd 1/Lyd 2/Lyd 3 Lyd 3

Mobil lydstyrke Standard/Lav/Fra Standard

Autosvar
Denne funktion, når aktiveret, konfigurerer dit headset til automatisk at besvare et opkald, når
headsettet er fjernet fra opladningsholderen.
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Funktionslås
For at forhindre ændringer tillader Plantronics-softwaren, at basenhedens indstillinger låses.
Muligheden for at låse/låse op for disse indstillinger kræver en adgangskode. Følg disse trin for
at låse/låse op for en indstilling:

1 Opret en ny adgangskodeOpret og bekræft en ny adgangskode på sikkerhedsskærmen i
sektionen Funktionslås, og tryk på OK. Herved gemmes adgangskoden direkte i enheden.

2 Lås/oplås en enhedsindstillingIndtast adgangskoden på sikkerhedsskærmen i sektionen
Funktionslås. Lås/oplås de ønskede funktioner på baseenhedens skærm, og klik på Anvend.

Skift adgangskode
Du kan altid ændre den gamle adgangskode til en ny i sektionen Change Password (Skift
adgangskode) på sikkerhedsskærmen.
Du kan kun ændre en adgangskode, hvis der tidligere er angivet en adgangskode i enheden.
IMPORTANT Hvis du glemmer din adgangskode, skal du ringe til din lokale Plantronics Technical
Support for at få hjælp.

Fanen Applications (Programmer) viser status for Plantronics' understøttelse af forskellige
programmer, f.eks. softphones og medieafspillere. Status er "Aktiveret" for alle
programmoduler med installeret understøttelse i Plantronics-softwaren. Status er "Kører" for
alle understøttede programmer, der på nuværende tidspunkt kører på systemet.

Med fanen Preferences (Præferencer) kan du indstille præferencer for medieafspilleren samt
andre generelle indstillinger.

Indstillinger Funktioner Indstillinger Standard

Medieafspiller Når opkaldet
påbegyndes

Lydløs/pause/undlad at
gøre noget

Pause

Når opkaldet afsluttes Lyd aktiveret/afspil/
undlad at gøre noget

Afspil

Generelt Ring med både headset
og pc

Valgt/ikke valgt Ikke valgt

Fasthold tilknytning fra
headset til pc

Valgt/ikke valgt Ikke valgt

Hjælp os med at
forbedre denne
software ved at tillade
os at indsamle
anonyme oplysninger
om funktionsbrug

Valgt/ikke valgt Valgt

Microsoft OC Dial-tone
Enabled (Microsoft
Office Communicator-
klartone aktiveret)

Valgt/ikke valgt Ikke valgt

Lydregistrering
aktiveret

Valgt/ikke valgt Ikke valgt

Enhedsindstillinger >
fanen Security

(Sikkerhed)

Fanen Applications
(Programmer)

Præferencer

30



Handling i medieafspiller
Når et softphone-opkald modtages, og lyd afspilles, styrer denne funktion handlingerne i
iTunes, Winamp og Windows Media Player.

Åbn kontrolpanel for lydenheder
Giver en genvej til Windows-kontrolpanelet Lyd og lydenheder.

Ring med både headset og pc
Denne funktion giver dig mulighed for at afspille pc'ens ringetone på både headset og pc'ens
højttaler.

Når denne funktion er valgt, vil pc'ens ringetone kunne høres både fra pc'ens højttaler og
headsettet.

Når denne funktion ikke er valgt, vil pc'ens ringetone kun kunne høres på enten headsettet eller
på pc'ens højttaler afhængigt af, hvordan pc'ens lyd er indstillet.

Fasthold tilknytning fra headset til pc
Denne funktion tvinger radiolinket til pc'en til at forblive aktivt, selv når opkaldet er afsluttet.
Derved behøves radiolinket ikke at blive genetableret, når der skiftes mellem pc-
lydprogrammer.

Hjælp os med at forbedre denne software ved at tillade os at indsamle anonyme oplysninger
om funktionsbrug
Når dette er valgt, giver det Plantronics tilladelse til at indsamle oplysninger om mønstre ved
funktionsbrug. Oplysninger vil kun blive anvendt af Plantronics til at forbedre kvaliteten af
vores kommende software- og hardwareprodukter.

Microsoft Office Communicator/Lync Dial-tone Enabled (Microsoft Office Communicator/Lync-
klartone aktiveret)
Hvis denne funktion er valgt, når der er etableret et pc-radiolink, forventer Microsoft Office
Communicator/Lync, at brugeren forsøger at foretage et VoIP-opkald, og udsender en klartone.

Hvis denne funktion ikke er valgt, når et PC-radiolink er etableret, er Microsoft Office
Communicator/Lync på standby.

Lydregistrering aktiveret
Lydregistrering er en særlig funktion, der understøttes af trådløse Plantronics-enheder.
Funktionen kan registrere et lydsignal ved USB-porten og automatisk etablere et PC-radiolink
mellem baseenheden og det trådløse headset, uden at brugeren behøver at trykke på knappen
til opkaldsstyring på pc'en. Hvis parameteren "Microsoft Office Communicator/Lync Dial-tone
Enabled" (Microsoft Office Communicator/Lync-klartone aktiveret) er valgt, vil Microsoft Office
Communicator/Lync-klartonen lyde, hver gang der oprettes et PC-radiolink. Brugeren kan dog
have trykket på opkaldsknappen til på pc'en for at høre musik eller lignende uden at ville høre
klartonen. Hvis brugeren vælger parameteren "Lydregistrering aktiveret", bliver radiolinket i
dette tilfælde etableret automatisk, når der registreres pc-lyd ved USB-porten, hvorved
brugeren ikke behøver at trykke på knappen for opkaldsstyring på pc'en.

Fanen Om giver online-adgang til denne brugervejledning, der kan udskrives. Den indeholder
desuden kontaktoplysninger til Plantronics. Den aktuelle version af softwaren og firmwaren,
der kører på systemet, vises også her.

Fanen Om
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Al påkrævet software og firmware til Savi-systemet kan fjernopdateres, når der er tilgængelige
opdateringer. Start Plantronics Update Manager fra Windows-menuen Programmer > Programs
> Plantronics > Plantronics Update Manager for at ændre indstillinger såsom automatisk eller
manuel søgning efter opdateringer.

Check for Updates Automatically (Søg automatisk efter opdateringer)
Ved at markere dette afkrydsningsfelt aktiverer du periodisk automatisk søgning efter
tilgængelige software- og firmwareopdateringer.

Check for Updates Now (Søg efter opdateringer nu)
Du kan vælge at søge efter tilgængelige software- firmwareopdateringer på et hvilket som
helst tidspunkt ved at klikke på knappen Check for Updates Now (Søg efter opdateringer nu) i
Update Manager ved at klikke på Start > Programmer > Plantronics > Plantronics Update
Manager.

Install Checked Updates (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.

Plantronics Update
Manager
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Batteriets taletid er mærkbart
reduceret, også efter en fuld
opladning.

Batteriet er ved at være opbrugt. Kontakt os på plantronics.com/
support .

Jeg kan ikke høre en klartone i
headsettet.

Kontroller, at headsettet er opladet.

Kontroller, at headsættet abonnerer på baseenheden. Se 
Baseenhedens abonnement

Tryk på baseenhedens fastnettelefonknap.

Kontroller, at løfteren løfter håndsættet højt nok op til at betjene
fra-/tilkoblingskontrollen, og juster den evt. til en højere
indstilling.

Juster konfigurationskontakten på baseenheden, indtil du hører
en klartone. Standardindstillingen A fungerer på de fleste
telefoner. Se Foretag et opkald med fastnettelefon

Finjuster lyttevolumen med headsettets knap til opkaldsstyring.
SeJustering af headsettets volumen

Hvis volumen stadig er for lav, skal du justere lyttevolumen for
fastnettelefonen på baseenheden. SeJustering af headsettets
volumen

Jeg hører statisk støj. Kontroller, at der er 20 cm mellem baseenheden og computeren
samt 10 cm mellem baseenheden og telefonen. Hvis justering af
afstanden ikke hjælper, er headsettet på vej uden for rækkevidde,
og du skal bevæge dig tættere på baseenheden. SePlacering af
baseenheden

Lyden er forvrænget. Reducer talevolumen for fastnettelefonen og/eller lyttevolumen
for fastnettelefonen på baseenheden. For de fleste telefoner er
den korrekte indstilling 3. SeJustering af headsettets volumen

Hvis fastnettelefonen har en knap til justering af volumen, skal
du skrue ned, indtil forvrængningen forsvinder.

Hvis lyden stadig forvrænges, kan du justere volumen for
headsettet for at reducere talevolumen for headsettet.
SeJustering af headsettets volumen

Kontroller, at der er 20 cm mellem baseenheden og computeren
samt 10 cm mellem baseenheden og telefonen. SePlacering af
baseenheden

Jeg kan høre ekko i headsettet. Reducer talevolumen for fastnettelefonen og/eller lyttevolumen
for fastnettelefonen på baseenheden. For de fleste telefoner er
den korrekte indstilling 3. SeJustering af headsettets volumen

Hvis lydniveauet er for lavt på denne position, kan du øge
headsettets volumen. SeJustering af headsettets volumen

Hvis talevolumen på denne position er for lav for din lytter, kan
du justere positionen for headsettet og sørge for, at mikrofonen
er så tæt som muligt på din mund.

Juster konfigurationskontakten på baseenheden, indtil du hører
en klartone. Standardindstillingen A fungerer på de fleste
telefoner. Se Foretag et opkald med fastnettelefon

De personer, jeg taler med, hører
brummen i baggrunden.

Flyt baseenheden længere væk fra telefonen. SePlacering af
baseenheden

Fejlfinding

Headset
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Hvis baseenhedens strømforsyning er sat i en stikdåse, skal den
sættes direkte i stikkontakten.

Håndsætløfteren er installeret men
løfter ikke håndsættet.

Kontroller, at netledningen til håndsætløfteren er skubbet helt
ind i stikket til håndsætløfteren på baseenheden.

Problemer ved parring Kontroller, at Bluetooth-indikatoren på baseenheden blinker rødt
og blåt ved at trykke på Bluetooth-knappen i fire sekunder.

Kontroller, at Bluetooth-mobiltelefonen er i søgetilstand.

Når en aktiv Bluetooth-forbindelse er oprettet, lyser
baseenhedens Bluetooth-indikator konstant blåt.

Hvorfor genopretter baseenheden
ikke automatisk forbindelsen med
min mobiltelefon?

Kontroller, at Plantronic-software er installeret.

Kontroller, at funktionen Automatisk forbindelse til mobiltelefon
er Valgt i Plantronics Control Panel.

Kontroller, at funktionen Stop automatisk oprettelse af
forbindelse til mobiltelefon, når headsettet sidder i
dockingstationen er Ikke valgt i Plantronics Control Panel.

Når jeg ringer fra mit softphone-
programmet sker der ingenting.

Kontroller, at headsettet er opladet.

Kontroller, at headsettet abonnerer på baseenheden. Se
Abonnering af et headset.

Kontroller, at Plantronics-softwaren er installeret. Gå til
plantronics.com/software for at downloade.

Kontroller, at du bruger et kompatibelt softphone-program. Gå til
plantronics.com/software for at se en liste over kompatible
softphones.

Hvis Plantronics-softwaren ikke er installeret, og du ikke har en
kompatibel softphone, skal du først trykke på knappen til
computeropkald på baseenheden og derefter bruge softphone-
grænsefladen til at foretage/besvare/afslutte opkald.

Kontroller, at headsettet er standardenhed for lydenheden. På
skærmbilledet Plantronics Control Panel vises kontrolpanelet for
lydenheder ved at gå til Plantronics Control Panel > Preferences
(Præferencer) > General – Launch Audio Devices Control Panel
(Generelt - Åbn kontrolpanel for lydenheder).

Genstart computeren.

Tale- og/eller lyttevolumen er for
lav eller for høj.

Juster lyttevolumen for headsettet med volumen-knappen.

Juster lytte/talevolumen i computerens kontrolpanel for lyd/
systempræferencer.

Juster lytte/talevolumen i softphone-programmet.

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

Reducer tale- og/eller lyttevolumen på computeren ved hjælp af
softphone-programmet.

Drej mikrofonen mod din hage.

Fastnettelefon

Mobil

softphone
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Hvis forvrængningen fortsætter, skal du skrue ned for volumen
på headsettet.

Der kommer ikke nogen lyd ud af
mine pc-højttalere.

I Windows XP:

• Gå til fanen "Lyd" under "Lyde og lydenheder" i pc'ens
kontrolpanel

• Under "Afspilning af lyd" skal du ændre standardindstillingen fra
Savi Office til dine pc-højttalere. Klik på "OK" for at bekræfte
ændringen.

I Windows Vista- og Windows 7-systemer

• Gå til "Lyd" i pc'ens kontrolpanel.

• Under fanen "Afspilning" skal du ændre standardindstillingerne
fra "Speakers Savi Office" (Savi Office-højttalere) til dine pc-
højttalere. Klik på "OK" for at bekræfte ændringen.

I Mac OS X

• Vælg Apple-menuen > System Preferences (Systemindstillinger)
og klik på Sound (Lyd).

• Klik på Output (Lyd ud) og vælg derefter "Internal Speakers"
(Indbyggede højtalere) eller ønskede højttalere.

Ingen lydforbindelse til pc. Kobl USB- og strømkablerne fra baseenheden. Tilslut først
strømkablet. Vent på, at strømindikatoren lyser, og tilslut så
USB-kablet igen. Luk og genstart dit pc-lyd- eller softphone-
program
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Undgå at berøre knapperne bag på enheden unødigt. Sluk og tænd for produktet for at gendanne normal funktionalitet, hvis betjeningen forstyrres af
statisk støj.

BRUG FOR MERE HJÆLP?
plantronics.com/support

1-800-544-4660

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

USA

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp
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