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Trådlöst headsetsystem
för flera enheter

1
1

Headset
Anpassa och ladda

Fäst laddningsklykan på basstationen.

2
1

3

Telefon
Anslut och ring

Välj skrivbordstelefonsinstallation A, B eller C och anslut kablarna.
A Skrivbordstelefon (standard)

1

Mobil
Anslut och ring

Tryck och håll ned Bluetooth-hopparningsknappen (4 sekunder) på
Savi-basstationen tills indikatorlampan blinkar i rött och blått.

4
1

Dator
Anslut och ring

Anslut USB-kabeln.

ANVÄND

2 Anslut ena änden av nätadaptern till uttaget på basstationens baksida
och den andra änden till ett fungerande nätuttag.
B Skrivbordstelefon + HL10-lurlyftare (säljs separat)

2 Försätt Bluetooth-mobiltelefonen i sökläge. Välj SAVI 7xx i listan över
påträffade enheter.

Mer information hittar du i användarhandboken på
plantronics.com/accessories

2 Läs in Plantronics-programvaran genom att gå till plantronics.com/
software och klicka på hämtningsknappen.
3 Tryck snabbt på knappen på datorns basstation när du har på dig
headsetet.

ANVÄND

Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Guia de Início Rápido

SNABBSTARTHANDBOK
Snabbstarthandbok
VIDEOGUIDE

3 Om du uppmanas att ange ett lösenord anger du 0000.
Basstationens indikatorlampa för Bluetooth lyser med fast blått sken
när en aktiv anslutning upprättats mellan basstationen och
mobiltelefonen.

3 Om du vill ladda headsetet dockar du det i basstationen i minst
20 minuter.

4 Ring ett testsamtal från datorns telefonprogram.
5 Avsluta samtalet genom att trycka på samtalsknappen på headsetet.

C Skrivbordstelefon + EHS-kabel (säljs separat)
Mer information hittar du i användarhandboken på
plantronics.com/accessories
ANVÄND

http://docs.plantronics.com/savi-700

4 Tryck på knappen på mobilens basstation när du har på dig headsetet.

VIDEOGUIDE

http://docs.plantronics.com/savi-700

2 Tryck snabbt på knappen på basstationens skrivbordstelefon när du
har på dig headsetet.

5 Ring ett testsamtal från mobiltelefonen.
6 Avsluta samtalet genom att trycka på samtalsknappen på headsetet.

OBS! Om du inte har fjärrstyrning av samtal genom en lurlyftare (HL10)
eller kabel (EHS) lyfter du manuellt av luren på skrivbordstelefonen före
varje samtal.
1 Sänk volymen Kort tryckning på –
2 Besvara/avsluta samtal Kort knapptryckning

3 Om du inte hör någon kopplingston öppnar du sidopanelen och
justerar konfigurationsomkopplaren i mitten (A–G) tills du hör en
kopplingston. Standardinställningen A fungerar för de flesta
skrivbordstelefoner.

3 Sekretess Kort knapptryckning
4 Höj volymen Kort tryckning på +
5 Flash Om du trycker på volym upp-knappen (+) eller volym nedknappen (-) i 1,5 sekunder under ett samtal parkeras samtalet och
ett annat samtal tas emot.

VARNINGAR För din egen säkerhet bör du inte använda
headsetet vid höga volymer under längre tidsperioder. Det kan
orsaka hörselskador. Lyssna alltid med måttliga ljudnivåer. Gå till
plantronics.com/healthandsafety för mer information om
headset och hörsel.

4 Ring ett testsamtal från skrivbordstelefonen.
5 Avsluta samtalet genom att trycka på samtalsknappen på headsetet.

VILL DU HA MER HJÄLP?
Produktsupport
plantronics.com/support

Användarhandbok online
Innan du installerar eller börjar använda produkten bör du läsa de
separata säkerhetsanvisningarna, som innehåller viktig
produktsäkerhetsinformation.
Savi
haren
enWO2-basstation
WO2A-basstationoch
ochett
ettWH300/
WH300A/
Savi W710A/W720A
W710/W720 har
WH350A-headset.
WH350-headset.
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