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Quick Start Guide
Plantronics Voyager Legend CS headset

Plantronics Voyager Legend CS headset kan samarbejde med din fastnettelefon og din mobiltelefon.
Basen til headsettet tilsluttes en snom fastnettelefon via en EHS adapter ved hjælp af de viste medfølgende ledninger.

Oplad dit headset
Placer headsettet i opladningsenheden. Opladningsindikatoren blinker blåt, når headsettet oplades, og lyser konstant 
blåt, når headsettet er fuldt opladet. Oplad i mindst 20 minutter inden headsettet tages i brug. En fuld opladning tager 90 
minutter.
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A, B og D ledningerne følger med snom EHS adapter. C ledningen følger med Plantronics headset.



norlys.dk/erhvervCVR 36 40 35 27 

Opkald med fastnettelefon
1. Mens du har headsettet på, tryk på opkaldsknappen.

2. Hvis du ikke hører en klartone, skal du justere 
konfigurationsknappen A-G, indtil du kan høre 
klartonen. Standardindstillingen A fungerer på de 
fleste telefoner.

3. Foretag testopkald fra fastnettelefonen.

4. Afslut opkaldet ved at trykke på opkaldsknappen 
igen.

Opkald med mobiltelefon
1. Hold opkaldsknappen indtil du hører en stemme, der 

siger ”pairing”.

2. Mens headsettets lamper blinker rød og blå, aktivér 
bluetooth funktionen på din mobil og vælg  
”PLT_Legend” på listen over fundne enheder.

3. Hvis mobiltelefonen beder om det, skal du indtaste 
0000 som adgangskode. Når basen har en aktiv 
bluetooth forbindelse til mobiltelefonen, holder 
headsettets lamper op med at blinke, og du hører en 
stemme, der siger ”pairing succesful”.

4. Foretag testopkald fra mobiltelefonen.

5. Afslut opkaldet ved at trykke på opkaldsknappen.
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Headset funktioner
1. Lydstyrke
2. Tænd/sluk
3. Magnetisk ladekontakt
4. Ring op/læg på
5. Mikrofon mute

ADVARSEL: Af hensyn til din egen sikkerhed bør du 
ikke benytte headsettet med høj volumen i længere tid 
ad gangen. Det kan forårsage høretab. Lyt altid ved en 
moderat lydstyrke.

Basens funktioner
1. Opkaldslampe
2. Power/bluetooth lampe
3. Ladelampe
4. Bluetooth parringsknap
5. Powerstik
6. Stik til EHS boks
7. Interface til telefon
8. Lydvolumn
9. Talevolumen
10. Lydkonfiguration
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