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Welkom

Welkom
Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor 

de installatie en het gebruik van de draadloze C565-headset. 

Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik van het product de belangrijke 
veiligheidsinformatie.

Het draadloze DECT-product in deze verpakking maakt gebruik van beperkt toegestane 
draadloze radiofrequenties waarvoor de toestemming per land verschilt. Het 
gebruik van dit DECT-product in ongeautoriseerde landen is in strijd met de wet, kan 
telecommunicatienetwerken en -apparaten storen en kan u boetes en andere straffen van 
regelgevende instanties opleveren.  
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Voeding

Oplaadstation

Hoofdbeugel

Headset

Inhoud van de doos

Kaart met instructies, oordopjes, 
oorhaakjes en schuim oorhaakje
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Basisbenodigdheden headset en oplaadstation

21 763 4 5

1 Oorhaakje 5 Batterijdeksel

2 Oordopje 6 Indicatielampje

3 Volume-/muteknop 
   (indrukken om te muten)

7 Microfoon

4 Gespreksknop 8 Aan-uitlampje

8

Overzicht basisbenodigdheden headset en oplaadstation
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Accessoires

1  Beugel voor achter het hoofd Een zeer licht en comfortabel alternatief voor het dragen van 
uw product.

2  Set met oorhaakjes, oordopjes en schuimrubberen oorkussens

1

2
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De headset aanpassen

De headset kan zowel met het oorhaakje als de hoofdbeugel worden 

aangepast om deze op het linker- of rechteroor te dragen. 

Configuratie oorhaakje voor het rechteroor
1 Kies het formaat oorhaakje dat het prettigst zit. Lijn het oorhaakje uit zoals weergegeven en 

plaats het op de headset. 

90º

2 Draai het oorhaakje 90 graden omhoog.

90º

3 Kies een oordopje van de gewenste grootte en stijl dat prettig zit. Lijn het oordopje uit zoals 
weergegeven, met de inkeping in de richting van de microfoon. 

4 Druk op het oordopje om het te bevestigen. 

Configuratie oorhaakje voor het linkeroor
1 Kies het formaat oorhaakje dat het prettigst zit. Lijn het oorhaakje uit zoals weergegeven en 

plaats het op de headset. 

90º

2 Draai het oorhaakje 90 graden omhoog.

90º
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3 Kies een oordopje van de gewenste grootte en stijl dat prettig zit. Lijn het oordopje uit zoals 
weergegeven, met de inkeping in de richting van de microfoon. 

4 Druk op het oordopje om het te bevestigen. 

De juiste stand van de headset
Als u de headset draagt, moet de microfoon zo dicht mogelijk bij uw wang worden geplaatst, 
zonder dat deze uw wang raakt. De microfoon kan naar binnen worden aangepast door de 
headset te draaien zodat de headset optimaal wordt geplaatst.

1 Schuif de headset over en achter uw oor en duw het oordopje vervolgens voorzichtig in uw oor.

2 Beweeg de headset vervolgens heen en weer in uw oor zodat de headset draait en de 
microfoon dichter bij uw mond kan worden geplaatst. Omdat de basis van de headset achteruit 
beweegt, voelt u zachte klikken totdat de microfoon vlak tegen uw wang zit.
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Een hoofdbeugel op de headset monteren
De headset kan worden gedraaid om op het linker- of rechteroor te worden gedragen.

1 Houd de hoofdbeugel vast zodat deze in de juiste positie staat voor de headset (zie afbeelding) 
en klik de hoofdbeugel vast in de headset.

2 Draai de headset omhoog.

3 Om de positie van de headset te optimaliseren, duwt u de headset naar binnen, zodat de 
microfoon dicht bij uw mond zit. 
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In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de C565 oplaadt. 

De voeding aansluiten
Steek het ene uiteinde van het stroomsnoer in de daarvoor bestemde aansluiting aan de 
achterzijde van het oplaadstation en het andere uiteinde van het stroomsnoer in een werkend 
stopcontact. Het voedingslampje brandt ononderbroken wit. 

De headset opladen
1 Duw de headset voorzichtig in de oplader/houder. Het oplaadlampje op de headset knippert 

wit om aan te geven dat de batterij van de headset wordt opgeladen. Het lampje brandt 
ononderbroken wit als de headset volledig is opgeladen.

2 Laad de headset ten minste 20 minuten op voordat u deze voor het eerst gebruikt. Het duurt 
3 uur om uw headset volledig op te laden.  

OPLAADTIJD

20 min.  .........................
  Minimale oplaadduur  

vóór het eerste gebruik

3 uur  .............................
  Volledige oplaadtijd

 

OPMERKING De batterij in dit product kan worden vervangen. Gebruik alleen het door Plantronics 
geleverde batterijtype.

Oplaadlampje

Aan-uitlampje

De headset opladen
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Zodra de headset is opgeladen, kunt u deze koppelen met uw DECT-telefoon. 

1 Haal de headset uit het laadstation en houd de knop Volume hoger 3 seconden ingedrukt 
totdat het indicatielampje wit brandt. 

De headset bevindt zich nu in de afstemstand.

2 Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon en zet het draadloze basisstation in de 
koppelstand. Als het indicatielampje uit gaat, is de headset gekoppeld. De telefoon moet 
worden ingesteld op de standaardpincode 0000.

Headset met DECT-telefoon koppelen
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In dit gedeelte wordt beschreven hoe u met uw C565-headset oproepen 

plaatst en beantwoordt. 

Oproepen beantwoorden
De headset geeft een belsignaal bij een binnenkomend gesprek. Druk op de gespreksknop zoals 
aangegeven om het oproep aan te nemen. 

U kunt het volumeniveau veranderen. Duw de volumeknop omhoog om het volume te verhogen 
en omlaag om het volume te verlagen.*

U kunt een gesprek muten of mute uitschakelen door op de volumeknop te drukken.

*  Wanneer een headset op het rechteroor wordt gedragen. Het tegenovergestelde geldt wanneer 
de headset op het linkeroor wordt gedragen.

Oproepen plaatsen
Kies met behulp van de handset een nummer. Schakel het gesprek door naar de C565-headset 
volgens de instructies in de gebruikershandleiding van uw telefoon.

Oproepen plaatsen en beantwoorden
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Nadat u de headset hebt opgeladen en aan uw DECT-telefoon hebt 

gekoppeld, leest u dit gedeelte om meer te weten te komen over de functies 

van de headset, hoe u de bediening regelt.  

Headsetbediening 

321

1 Volume-/muteknop 

Het volume verhogen

Het volume verlagen

Mute in-/uitschakelen 
tijdens een gesprek

In deze tabel wordt een beschrijving van de volumeregeling gegeven bij het 
rechts dragen van de headset. De volumeregeling zit aan de andere kant 
als u de headset links draagt. 

Druk op de knop Volume hoger. 

Druk op de knop Volume lager.

Druk op de volume-/muteknop om de mutefunctie van de headset in 
of uit te schakelen.

2 Gespreksknop

Oproep plaatsen, 
beantwoorden of beëindigen

Druk kort op de gespreksknop. 

3 Indicatielampje van de headset Knippert wit als deze in gebruik is.

OM VEILIGHEIDSREDENEN is het belangrijk om de headset niet lange tijd achtereen 
op een hoog volume te gebruiken. Dit kan gehoorschade veroorzaken. Luister altijd met 
een normaal geluidsniveau. Ga naar plantronics.com/healthandsafety voor meer 
informatie over headsets en uw gehoor.

Gesprekstijd
Als de C565 volledig is opgeladen, biedt deze tot wel 7 uur gesprekstijd. 

Batterij
De batterij van dit product kan worden vervangen. Gebruik alleen batterijen van Plantronics, 
omdat deze voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van Plantronics en optimale prestaties bieden.

Uw headset
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Waarschuwing voor laag batterijniveau
Als u een gesprek voert en de batterij van de headset bijna leeg is, hoort u elke 15 seconden 
één laag geluidssignaal waarmee wordt aangegeven dat de batterij bijna leeg is. Laad de 
headset meteen op.   

Als u geen gesprek voert en u drukt op de gespreksknop, hoort u drie lage geluidssignalen 
wanneer de batterij bijna leeg is. Laad de headset meteen op.

Batterijen vervangen
Als een volledig opgeladen batterij niet meer voldoende stroom levert, moet u de batterij 
vervangen. 

1 Schuif het batterijklepje omlaag en verwijder het van de headset.

2 Haal de batterij met uw duim en wijsvinger uit de headset.

3 Pak vervolgens met uw duim en wijsvinger de aansluiting beet en trek die met de batterij uit 
de headset.

4 Plaats vervolgens een nieuwe batterij door voorgaande stappen in omgekeerde volgorde uit te 
voeren.

De headset dempen tijdens een gesprek
Druk op de volumeknop om de mutefunctie in of uit te schakelen tijdens een gesprek.  

Wanneer de mutefunctie actief is, hoort u drie hoge tonen (u kunt de beller nog wel horen).  

Het volume van de headset aanpassen
U kunt het volume van de headset precies afstellen door de volume-/muteknop omhoog 
(harder) of omlaag (zachter) te drukken als u de headset aan de rechterkant draagt. Als u de 
headset aan de linkerkant draagt, is het precies andersom: druk omlaag om het geluid harder 
te zetten en omhoog om het geluid zachter te zetten.

Buiten-bereikwaarschuwing

Als u een gesprek voert en u begeeft u buiten het bereik, dan hoort u drie lage geluidssignalen. 
U hoort één middelhoog geluidssignaal wanneer u zich weer binnen het bereik bevindt. 
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Als u buiten het bereik van het basisstation komt, wordt elk gesprek onderbroken dat op dat 
moment wordt gevoerd. Het gesprek wordt hersteld zodra u weer binnen het bereik van het 
basisstation bent. Als u zich langer dan 5 minuten buiten het bereik bevindt, verbreekt de 
headset het gesprek.

Als u geen gesprek voert en u begeeft u buiten het bereik terwijl u op de gespreksknop drukt, 
hoort u één enkel geluidssignaal wanneer u de knop indrukt en drie lage geluidssignalen die 
aangeven dat er geen verbinding kan worden gemaakt.
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Problemen oplossen

Mijn headset zit niet stabiel. Als u de headset draagt, moet de microfoon zo dicht mogelijk bij uw wang worden 
geplaatst, zonder dat deze uw wang raakt. De microfoon kan naar binnen worden 
aangepast door de headset te draaien zodat de headset optimaal wordt geplaatst. 
Zie De juiste stand van de headset.

De gesprekstijd is aanzienlijk 
verminderd, zelfs nadat 
de batterij volledig is 
opgeladen.

De batterij slijt. Neem telefonisch contact op met Plantronics op nummer (800) 
544-4660 voor het bestellen van een nieuwe batterij of ga naar plantronics.com/
support.



Gefeliciteerd!
Het product dat u hebt gekocht is voorzien van het label TCO Certified Headsets 2. De certificering geeft aan dat uw headset is 
ontworpen en geproduceerd volgens de strengste normen ten aanzien van prestaties en milieu. De fabrikant van deze headset 
heeft de headset laten certificeren als een TCO Certified Headsets 2-headset als bewijs van de bruikbaarheid, zeer goede 
prestaties en milieuvriendelijkheid. 

Producten met de certificering TCO Certified Headsets 2 zijn ontworpen om het risico op gehoorschade te beperken. Het geluidsniveau van deze 
headsets is beveiligd tegen geluidspieken die het gevolg zijn van storingen in telefoonlijnen.
Headsets met de certificering TCO Certified Headsets 2 hebben de volgende kenmerken:
Ergonomie
• Volumeregeling, afzonderlijke instelling en aanpassing, vervangbare onderdelen en duurzame kwaliteit.
Energie
• Energiezuinig oplaadstation.
Straling
• Lage SAR-waarde. Velden met een lage elektromagnetische lading rond de oplader.
Ecologie
• Het product kan worden gerecycled. De fabrikant moet over een gecertificeerd milieubeheersysteem beschikken, zoals EMAS of ISO 14 001.
• Beperkingen voor

o Met chloor en broom behandelde vuurvertragers en polymeren
o Gevaarlijke zware metalen, zoals cadmium, kwik, zeswaardig chroom en lood

Alle producten met het TCO-label zijn gecontroleerd en geverifieerd door TCO Development, een onafhankelijke keurings- en certificeringsinstantie. 
TCO Development is al ruim 20 jaar een van de toonaangevende bedrijven die een meer gebruiksvriendelijk ontwerp van IT-apparatuur nastreven. 
Onze criteria zijn ontwikkeld in samenwerking met een internationale groep onderzoekers, experts, gebruikers en fabrikanten. Sinds de introductie 
van het programma zijn producten met het TCO-label steeds populairder geworden en inmiddels is er veel vraag naar uit de hoek van gebruikers en 
IT-fabrikanten van over de hele wereld.
Op onze startpagina (www.tcodevelopment.com) vindt u de volledige specificaties en lijsten met gecertificeerde producten.

HULP NODIG?
plantronics.com/support.

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Verenigde Staten

Plantronics BV
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Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Nederland
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