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Overzicht

Overzicht van de headset

[ ]=

Volume hoger/lager
Volgend nummer
Muziek afspelen/pauzeren
Vorig nummer
Mute/unmute; Open mic
Oplaadpoort
Headset LEDs
[]

Gespreksknop
AAN-UITSCHAKELAAR
Bluetooth pair button

Wees veilig

Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en
regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.
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Inhoud van de doos

Hoofdtelefoon

Reisetui

Oplaadkabel

3.5 mm cable
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Koppelen

Verbinden met uw
telefoon

Als u uw headset de eerste keer inschakelt, wordt het afstemproces gestart.
1

2

Schuif de aan-uitknop naar "aan". You hear "pairing" and the LEDs flash rood en blauw.

Activeer Bluetooth op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.
• iPhoneSettings > Bluetooth > On*
• AndroidSettings > BluetoothOn > Scan for devices*

OPMERKING *Menu's kunnen per apparaat verschillen.
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Selecteer “PLT_BBTSENSE.”
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 houdt de
op met knipperen.

Een tweede apparaat
afstemmen

1

Slide and hold the power button towards the Bluetooth icon until the LEDs flash red and blue.

2

Activeer Bluetooth op het tweede apparaat en volg stap 2 en stap 3 onder "Afstemmen".

Pair to Mac

If your Mac is Bluetooth enabled, you can pair your headset to it.
1

Place your headset in pair mode (slide and hold the power button towards the Bluetooth icon). You
will hear "pairing" and the LEDs will flash red and blue.

2

On your Mac, choose Apple menu > System Preferences > Bluetooth.

3

Click Set Up New Device or "+", select "PLT_BBTSENSE Stereo" and follow the onscreen
instructions.
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Charge and fit

Opladen

Het duurt maximaal 2,5 uur om de headset volledig op te laden. De lampjes gaan uit zodra het
opladen is voltooid.
=
=
=
=
=

TIP Tik op de gespreksknop [ ] terwijl u uw headset draagt om de batterijstatus van de headset te
controleren. De headset moet in de inactieve stand staan.
Uw headset biedt maximaal 18 uur luistertijd.

Pasvorm aanpassen

Verstel de koptelefoon voor een comfortabele pasvorm.
Maak de beugel langer of korter zodat deze goed past.
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De basisfuncties

Muziek afspelen/pauzeren
Volume

Tik op de knop voor spelen/
Draai het volumewiel

pauze.

naar voren (+) of naar achteren (–) om het volume te regelen.

OPMERKING Stel het volume van de Android-telefoon in op medium/high voor een optimale

geluidskwaliteit.

Nummerselectie
Activate voice assistant
Open Mic
Oproepen plaatsen/
beantwoorden/
beëindigen

Tap the Forward

button or Back

button to control the track selection.

Als uw smartphone over spraakherkenning beschikt, drukt u gedurende 2 seconden op de
gespreksknop [ ] en wacht u op de melding van de telefoon.
Tap the red

button to hear your natural surroundings (your music/audio will pause).

Als er bij u een oproep wordt geplaatst terwijl u naar audio luistert, hoort u een
waarschuwingsgeluid voor een inkomend gesprek. Als u de oproep aanneemt, wordt uw
opgeslagen audio (gedownloade muziek, video's of podcasts) gepauzeerd. Als u naar live streaming
audio luistert, wordt de audio gedurende het gesprek gedempt, maar niet gepauzeerd. Zodra u het
gesprek beëindigt, wordt het afspelen of streamen hervat.
Een oproep beantwoorden
Kies een van deze opties:
• Zet de headset op om de oproep te beantwoorden, of
• Tik op de gespreksknop [ ]
Een oproep beëindigen
Tik op de gespreksknop [ ] om de huidige oproep te beëindigen.
Oproep weigeren
Houd de gespreksknop [ ] gedurende 2 seconden ingedrukt.
De laatste oproep terugbellen
Als u het laatste nummer dat u hebt gekozen opnieuw wilt kiezen, tikt u tweemaal op de
gespreksknop [ ].

Mute
Flexible power

During a call, press the red button. You hear "mute on/off." While muted, taking off the
headphones transfers the call to your phone.
Wanneer de batterij leeg is, kunt u uw koptelefoon gebruiken met de meegeleverde Apple-kabel
met 3,5 mm connector.
Gebruik de kabel om:
• Het volume aan te passen met de knoppen (+) en (-).
• Muziek af te spelen/te pauzeren of oproepen aan te nemen/te beëindigen met de knop
keer tikken
• Naar een volgend nummer te gaan met de knop
• Naar een vorig nummer te gaan met de knop

= één

= twee keer tikken

= drie keer tikken

• Activate smartphone voice-enabled assistant with the

button = 3 second press

OPMERKING *Function may vary by type of phone.
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Meer kenmerken

Sensoren gebruiken

De Smart Sensors reageren wanneer u uw headset op- of afzet.
Door uw headset op te zetten, kunt u:
• Resume music
• Een oproep beantwoorden
Door uw headset af te zetten, kunt u:
• Muziek pauzeren (wanneer muziek wordt afgespeeld)
• Gesprek doorschakelen van/naar de telefoon
• Set timer for DeepSleep

TIP Houd zowel de knop voor spraakopdrachten

[ ] als de gespreksknop langer dan 6 seconden

ingedrukt tot het lampje eerst paars en daarna rood knippert. Herhaal om weer in te schakelen, het
LED-lampje knippert paars en vervolgens blauw.
Sensoren resetten
Als de sensoren niet volgens verwachting werken, moet u ze mogelijk resetten.
Voor het resetten van uw sensoren sluit u de headset rechtstreeks aan op de USB-poort van uw
computer en plaatst u deze langer dan 10 seconden met het oordopje omhoog op een vlakke, nietmetalen ondergrond.

Enable HD voice

Headset op maat

To enable HD voice (wideband), hold both the red button and Play/pause
buttons for more than
6 seconds until the LEDs flash purple then blue. Repeat to disable; the LEDs flash purple then red.
OPMERKING HD voice functions properly when both devices support it.
You can change the language and other settings by downloading Plantronics Hub for Windows
and Mac at plantronics.com/software. You can also download the free mobile apps Plantronics
Hub for iOS and Android.
Plantronics Hub enables you to:
• Change language (Plantronics Hub for Windows and Mac only)
• Receive firmware updates (Plantronics Hub for Windows and Mac only)
• De gesproken melding 'mute off' (mutefunctie uit) in-/uitschakelen
• Smart Sensors in-/uitschakelen
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Ondersteuning

EN
Tel: 0800 410014

FI
Tel: 0800 117095

NEE
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

OV
Telefoon: +353-1800-551-896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz: 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-100-64-14
Tel: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

*Ondersteuning in het Engels
For warranty details, go to plantronics.com/warranty.

HULP NODIG?
plantronics.com/support
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