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1 Volume hoger
2 Mute
3 Volume lager
4 Gespreksknop

5 Luidspreker
6 Indicatielampje
7 USB-snoer
8 Snoer van 3,5 mm (alleen Calisto 5200model)
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Speakerphone aansluiten

Sluit de speakerphone aan op uw computer via de USB-kabel. Sluit de speakerphone aan op uw
tablet of mobiele telefoon met de 3,5-mm kabel (Calisto 5200 model). Gebruik de speakerphone
om muziek af te spelen of te bellen.

4

Dagelijks gebruik

Voeding

Sluit de USB-kabel aan op uw computer. Het indicatielampje op de speakerphone gaat branden
en blijft branden terwijl deze is aangesloten op de voeding.
Sluit de 3,5-mm kabel aan op uw tablet of mobiele apparaat.

OPMERKING De tabel heeft alleen betrekking op het Calisto 5200 model, de Calisto 3200 heeft
geen batterij.

Status

Gesprekstijd

Indicator

Batterij vol

Meer dan 12 uur

"Battery high" (Batterij vol)

Batterij half
leeg

Minder dan 12 uur, meer dan 2 uur

"Batterij half leeg"

Batterij bijna
leeg

Minder dan 2 uur, meer dan 30
minuten

"Batterij low" (Batterij bijna leeg)-melding
wordt afgespeeld bij minder dan 2 uur
gesprekstijd

Batterij zo
goed als leeg

Gelijk aan of minder dan 30 minuten

30 minuten: de melding "Battery Low"
(Batterij bijna leeg) wordt elke 15 minuten
herhaald
10 minuten: de melding "Battery Low"
(Batterij bijna leeg) wordt elke 15 minuten
herhaald
0 minuten: de melding "Power off"
(Uitschakelen) wordt één keer afgespeeld

Belangrijk: Als de speakerphone niet automatisch wordt ingeschakeld wanneer deze is
aangesloten, houdt u de knoppen call en mute 4 seconden ingedrukt om de luidspreker
handmatig in te schakelen. Als u dit proces herhaalt, zal het apparaat worden uitgeschakeld.

Een oproep beantwoorden
of beëindigen
Mute aan/uit

Met een korte druk op de Oproepknop beantwoordt of beëindigt u een oproep.
Met een korte druk op de muteknop schakelt u het geluid van de microfoons in of uit.

Volume

Kies het gewenste volume met de volumeknoppen omhoog (+) of omlaag (-).

Muziek

Voor een betere luisterervaring met de 3,5-mm connector (Calisto 5200 model) zet u de
speakerphone in de muziekmodus door de mute-knop 4 seconden ingedrukt te houden. Schakel
de muziekmodus uit voordat u gesprekken voert of ontvangt door de mute-knop 4 seconden
ingedrukt te houden.
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Ondersteuning

HULP NODIG?
plantronics.com/support.
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