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Siri /
Google Assistant

Alexa*

N
FC

Volume

Mute

Alexa* Amazon Alexa (mobiele app Plantronics Hub vereist)

Bellen

Bluetooth koppelen

Siri, Google
Assistant

Standaard spraakassistent

NFC Near Field Communication (beschikbaar op bepaalde modellen)

Oplaadpoort

Voeding

Indicatielampje

Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen
en wet- en regelgevingen voordat u uw nieuwe apparaat gebruikt.

Overzicht van de headset

Wees veilig
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Uw nieuwe headset heeft voldoende vermogen om te koppelen en direct enkele
gesprekken te voeren. Het duurt ongeveer 90 minuten om de headset volledig op te laden;
het indicatielampje gaat uit als de headset is opgeladen.
Een micro-USB-kabel is meegeleverd zodat u de headset kunt opladen met een
wisselstroomoplader (niet inbegrepen) of via een USB-poort van uw pc. De pc moet zijn
ingeschakeld om te kunnen opladen via USB 2.0 of hoger.

OPMERKING Laad de batterij altijd op kamertemperatuur op. Laad de batterij nooit op bij
temperaturen onder 0ºC (32ºF) of boven 40ºC (104ºF).

1 Controleer het batterijniveau van uw oordopjes:
• Luister naar de gesproken aanwijzing wanneer u uw oordopjes uit het etui haalt en indoet.

• Bekijk het batterijniveau in de BackBeat-app. Download via poly.com/software.

Gesproken
melding

Luistertijd

"Battery high"
(Batterij vol)

3 uur of meer

"Batterij half leeg" 1 tot 3 uur

"Battery low"
(Batterij bijna leeg)

10 minuten tot 1 uur

"Batterij zo goed als
leeg"

Minder dan 10 minuten

2 Controleer het batterijniveau van het oplaadetui door op de knop van het oplaadetui te
drukken en de LED aan de binnenkant van het etui te bekijken.

De headset opladen

Het batterijniveau
controleren
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Lampje van het
oplaadetui

batterijniveau

Batterij vol

Batterij half leeg

Batterij bijna leeg

Batterij zo goed als leeg

Batterijniveau Gesproken melding

Nog 30 minuten gesprekstijd "Battery Low" (Batterij bijna leeg)-melding
wordt elke 15 minuten herhaald

Nog 10 minuten gesprekstijd "Recharge Headset" (Headset opladen)-
melding wordt elke 5 minuten herhaald

Batterij-bijna-leeg-
waarschuwing
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Een volledig opgeladen etui kan uw headset twee keer volledig opladen, voor 14 uur extra
gesprekstijd via uw headset.

BELANGRIJK De oplaadetui is na de fabricage in een diepe slaapstand gezet om energie te
besparen en de batterij te sparen. U activeert de etui door deze minimaal 1 minuut op de
netvoeding aan te sluiten. De LED-lampjes knipperen tijdens het opladen.

Controleer de batterijstatus van de oplaadetui door op de knop aan de zijkant te drukken.

LED-lampjes batterijstatus voor oplaadetui

Batterij vol

Batterij half leeg

Batterij bijna leeg

Batterij kritiek; etui/headset opladen

OPMERKING Oplaadetui is afzonderlijk verkrijgbaar. Ga naar poly.com/accessories voor
meer informatie.

Gebruik de oplaadetui
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1 Schuif de headset over en achter uw oor en duw deze vervolgens voorzichtig tegen uw oor.
OPMERKING Doe uw bril af voordat u de headset op zet.

2 Draai de verlengde microfoon tot deze naar uw mond wijst.

3 Beweeg de verlengde microfoon omhoog en omlaag.

2 31

Vervang het oordopje zodat de headset beter past.

1 Duw het oordopje naar binnen en draai het naar links om het te ontgrendelen.

1

22

2 Plaats het nieuwe oordopje in de sleuf; druk en draai het rechtsom vast.

Als u de headset op uw andere oor wilt dragen, draai dan de microfoon naar boven. Draai
deze vervolgens rond totdat het oordopje aan de andere kant zit en draai dan de
microfoon weer naar beneden.

3

2

1

Pasvorm
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1 Om uw headset in koppelmodus te zetten, drukt u op de Oproepknop totdat u "pairing"
(koppelen) hoort en de lampjes van de headset blauw en rood knipperen.

2 Activeer bluetooth op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.
• iPhone Instellingen > Bluetooth > Aan*

• Android Instellingen > Bluetooth: Aan > Zoeken naar apparaten*

OPMERKING *Menu's kunnen per apparaat verschillen.

3 Selecteer “Poly V5200-serie.”
Wanneer de apparaten zijn verbonden, hoort u "pairing successful" (koppelen gelukt) en
houden de lampjes op met knipperen.
OPMERKING Uw headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden, maar er zijn
slechts 2 verbindingen tegelijk mogelijk, inclusief de bluetooth-adapter.

OPMERKING Deze functie is beschikbaar op bepaalde modellen

Koppelen met NFC is mogelijk als er niet meer dan één ander apparaat verbonden is.
Koppelen via NFC werkt niet als er twee apparaten verbonden zijn.

1 Zorg ervoor dat NFC is ingeschakeld op uw mobiele telefoon en dat het display van uw
telefoon is ontgrendeld. (Telefoons kunnen verschillen en sommige telefoons
ondersteunen mogelijk geen NFC.)

2 Schakel de headset in, leg de headset op de achterkant van de telefoon bij de NFC-tag (zie
afbeelding) totdat het koppelen via NFC is voltooid. Accepteer indien nodig de verbinding.

Nadat u uw headset met uw telefoon hebt gekoppeld, kunt u een andere telefoon
koppelen.

1 Schakel uw headset in.

2 Kies een van deze opties:
• Druk op de gespreksknop  en houd deze ingedrukt totdat u "pairing" (koppelen) hoort

3 Activeer Bluetooth op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.

4 Selecteer "Poly V5200-serie."
Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de
verbinding.

Wanneer de apparaten zijn verbonden, hoort u "pairing successful" (koppelen gelukt) en
stopt het indicatielampje op de headset met knipperen.

Uw telefoon koppelen

Koppelen met mobiele
telefoons

Koppelen met NFC

Nog een telefoon
koppelen
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Siri /
Google Assistant

Alexa*

N
FC

Een oproep beantwoorden
• Zet de headset op om een oproep te beantwoorden, of
• Zeg "answer" (antwoorden) nadat de oproep is aangekondigd, of
• Tik op de  gespreksknop.

Een gesprek beëindigen
• Tik op de  gespreksknop.

Inkomende oproep weigeren
• Houd de gespreksknop  2 seconden ingedrukt.

Laatste uitgaande oproep herhalen
Tik tweemaal op de gespreksknop .

Belleraankondiging (alleen mobiele telefoon)
Wanneer u uw headset draagt, hoort u de naam van de contactpersoon door wie u wordt
gebeld zodat u kunt beslissen of u de oproep wilt beantwoorden of negeren zonder op het
telefoonscherm te hoeven kijken.

De naam van de beller wordt aangekondigd:

• als uw telefoon over het Phone Book Access Profile (PBAP) beschikt

• als u toegang tot uw contactgegevens tijdens het koppelen hebt goedgekeurd (bij veel
mobiele telefoons is dat vooraf ingesteld en hoeft u wellicht niets te doen)

• als de beller is opgeslagen in de telefoonlijst met contactpersonen

De naam van een inkomende beller wordt niet aangekondigd: als de beller onbekend is,
niet wordt vermeld, is geblokkeerd of als de taal niet wordt ondersteund.

Schakel tijdens een oproep of het streamen van audio tussen de volumeknoppen 
omhoog (+) of omlaag (–).
Wanneer u niet aan het bellen bent en geen audio streamt, kunt u op de volumeknop 
drukken om het volumeniveau voor de belleraankondiging en andere gesproken
meldingen aan te passen.

De basisfuncties

Oproepen plaatsen/
beantwoorden/

beëindigen

Volume aanpassen
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Tik tijdens een actief gesprek op de Muteknop  om het geluid van uw headset in of uit te
schakelen.

Siri, Google Assistant™, Cortana Houd de gespreksknop 2 seconden ingedrukt om de
standaard voice assistant van uw telefoon te activeren. Wacht tot de telefoon
spraakherkenning, zoeken en andere smartphonespraakbediening heeft geactiveerd.

Als Alexa is ingeschakeld op uw headset, kunt u vragen om een routebeschrijving,
vrienden bellen, Alexa Skills openen en meer.

OPMERKING Amazon Alexa is niet in alle talen en landen beschikbaar.

1 Alexa inschakelen

A Koppel de headset aan uw mobiele apparaat

B Download of werk indien nodig uw mobiele Plantronics Hub-app (software) bij
Download: poly.com/software

C Start de Plantronics Hub-app en zorg ervoor dat uw headset (firmware) up-to-date is

D Kies vanuit het hoofdmenu van Plantronics Hub, Apps > Amazon Alexa > Inschakelen

E Start de Amazon Alexa-app en volg de instructies om uw headset in te stellen

2 Alexa gebruiken

A Als u Alexa wilt gebruiken (wanneer u niet in gesprek bent), tikt u op de muteknop en
stelt u een vraag. U hoort een toon wanneer Alexa wordt geactiveerd.

Tik op de oproepknop  om het streamen van audio te onderbreken of te hervatten.
OPMERKING Functie varieert per applicatie. Werkt mogelijk niet met webapplicaties.

Slimme sensoren reageren wanneer u uw headset op- of afzet. Aanpassen in Poly Lens-app
Hieronder ziet u de standaardinstellingen.

Met actieve sensoren U kunt door uw headset op te
zetten:

U kunt door uw headset af te
zetten:

Oproep met mobiel/softphone de oproep beantwoorden oproep op headset houden

Muziek/media muziek/media hervatten
(indien de muziek/media
speelde voordat de headset
werd afgezet)*

muziek/media pauzeren
(indien muziek werd
geluisterd of media werd
afgespeeld)*

Headset vergrendelen de Oproepknop ontgrendelen de Oproepknop vergrendelen
om onbedoelde oproepen te
voorkomen

OPMERKING *Functie varieert per applicatie. Werkt mogelijk niet met webapplicaties.

Sensoren resetten
Als de sensoren niet volgens verwachting werken, moet u ze mogelijk resetten.

• Tik op de gespreksknop  om de sensoren te testen terwijl u de headset op hebt: De
gesproken melding voor gesprekstijd betekent dat de sensoren werken. Een toon of een
ontbrekende gesproken melding betekent dat de sensoren gereset moeten worden.

Mute

Voice assistant

Amazon Alexa
(smartphonefunctie)

inschakelen en
gebruiken

Audio afspelen of
pauzeren

Sensoren gebruiken
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• Voor het resetten van de sensoren schakelt u de headset in, sluit u deze aan op een USB-
kabel en sluit u de kabel aan op de USB-poort van uw computer of een
netstroommuuradapter (niet meegeleverd). Plaats de headset vervolgens langer dan 10
seconden op een vlakke, niet-metalen ondergrond.

• Als u geen oplaadkabel heeft, kunt u uw sensoren ook resetten door de headset eerst uit te
schakelen en dan de gespreks-  en muteknoppen  tegelijkertijd ingedrukt te houden
totdat de LED uitgaat. Zet vervolgens uw headset op en schakel hem in.

Sensoren uitschakelen
• U kunt de smart sensoren van uw headset uitschakelen in Poly Lens-app of door op een

knop te drukken terwijl uw headset niet actief is. Houd de gespreks-  en mute  knoppen
gedurende 5 seconden tegelijk ingedrukt. U hoort "smart sensors off" (smart sensoren uit).
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Gebruik de Tile-app op uw mobiele telefoon om uw verloren headset te bellen, of om deze
op een kaart te vinden of de Tile-community om hulp te vragen.

1 Koppel de headset aan uw mobiele apparaat

2 Download of werk indien nodig uw mobiele Plantronics Hub-app (software) bij Download: 
poly.com/software

3 Start de Plantronics Hub-app en zorg ervoor dat uw headset (firmware) up-to-date is

4 Kies vanuit het hoofdmenu van Plantronics Hub, Apps > Tile > Inschakelen

5 Start de Tile-app en volg de instructies om uw headset aan te sluiten

Gebruik de volumeknop wanneer de headset is ingeschakeld en niet actief is (niet in
gesprek of geen muziek aan het streamen) om het volume van de spraakopdrachten voor
de headset te regelen.

Geavanceerde functies

Tile inschakelen

Het volume voor
spraakopdrachten

regelen
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Pas het gedrag van uw apparaat aan met behulp van geavanceerde instellingen en opties
met Poly Lens-app. Voor sommige softphones is de installatie van Poly-software vereist
om call control (beantwoorden/beëindigen en muten) op het apparaat in te schakelen.
Download: poly.com/lens.

OPMERKING Apparaatinstellingen en updates zijn ook beschikbaar in de Plantronics Hub-
app

Houd uw firmware en software up-to-date om de prestaties te verbeteren en nieuwe
functies aan uw Poly-apparaat toe te voegen.

Werk uw apparaat bij met behulp van Poly Lens-app. Download op poly.com/lens.

Software laden

Uw Poly-apparaat
bijwerken
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Bellers horen mij niet. Oplossingen:
• Zorg ervoor dat de headset is gekoppeld en verbonden met

uw telefoon. Zie Koppelen met mobiel apparaat.

• Plaats de headset opnieuw op uw oor om er zeker van te zijn
dat de sensoren hem herkennen.

• Reset uw sensoren. Mogelijk moeten ze opnieuw worden
gekalibreerd. Zie Sensoren resetten.

• Schakel uw sensoren uit. Het kan zijn dat ze niet compatibel
zijn met de specifieke vorm van uw oor.

• Schakel in Poly Lens-app, HD-spraak (breedbandaudio) uit.
Deze instelling is mogelijk niet compatibel met uw telefoon.

• Zorg ervoor dat de firmware van uw headset up-to-date is.
Zie Uw Poly-apparaat bijwerken.

Ik kan bellers of muziek niet
horen.

Oplossingen:
• Zorg ervoor dat de headset is gekoppeld en verbonden met

uw telefoon. Zie Koppelen met mobiel apparaat.

• Plaats de headset opnieuw op uw oor om er zeker van te zijn
dat de sensoren hem herkennen.

• Reset uw sensoren. Mogelijk moeten ze opnieuw worden
gekalibreerd. Zie Sensoren resetten.

• Schakel uw sensoren uit. Het kan zijn dat ze niet compatibel
zijn met de specifieke vorm van uw oor.

• Zorg ervoor dat de firmware van uw headset up-to-date is.
Zie Uw Poly-apparaat bijwerken.

Mijn headset geeft niet aan dat er
7 uur gesprekstijd is als deze
volledig is opgeladen.

Oplossingen:
• Zorg ervoor dat de headset is gekoppeld en verbonden met

uw telefoon. Zie Koppelen met mobiel apparaat.

• Schakel in Poly Lens-app, HD-spraak (breedbandaudio) uit.
Deze functie gebruikt meer vermogen.

• Zorg ervoor dat de batterij van uw headset volledig leeg is en
laad hem vervolgens helemaal op.

• Sommige telefoons hebben een minder efficiënte bluetooth-
verbinding waardoor de optimale gesprekstijd van 7 uur niet
mogelijk is.

Problemen oplossen
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Headset Micro-USB-kabel

Oordopjes (S, M. L)

Inhoud van de doos
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Afzonderlijk verkrijgbaar bij poly.com/accessories.

Oplader voor
in de auto

Oordopjes met schuimrubberen
hoesjes

USB-
Bluetooth-

adapter Oplaadetui

Oplader

Accessoires
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Ondersteuning

HULP NODIG?
poly.com/support

Fabrikant:

Plantronics, Inc. Plantronics B.V. Plantronics Ltd.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2021 Poly. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Geproduceerd door
Plantronics, Inc.

Model-ID: POTE16

207276-19 10.21
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