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Welkom

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe draadloze speakerphone Plantronics Calisto® 620.
Deze gebruikershandleiding bevat instructies voor de configuratie en het gebruik van uw
speakerphone Calisto 620 en de BT300C Bluetooth USB-adapter. (draadloze speakerphone
P620 en een BT300C Bluetooth USB-adapter)
Belangrijkste kenmerken van de Calisto 620
• Draadloze speakerphone met Bluetooth®.
• Kan worden aangesloten op uw pc en mobiele telefoon via Bluetooth.
• Uitstekende geluidskwaliteit (breedband voor pc, smalband voor mobiele telefoon).
• Full-duplex audio, horen en gehoord worden op net zo natuurlijke wijze als bij een persoonlijke
ontmoeting.
• 360°-microfoondekking met twee automatisch schakelende microfoons (minimaliseert
transmissie van omgevingsgeluid zodat het geluid beter klinkt voor mensen aan de andere kant
van de lijn).
• Geïntegreerde gespreksbesturing en andere functies via Plantronics Spokes-software.
• Gespreksbesturingsfuncties met softphone en UC-client gesprek aannemen/beëindigen,
volume hoger/later, microfoon dempen/dempen opheffen, gesprek weigeren.
• Tot 7 uur gesprekstijd en 5 dagen stand-bytijd.
• Klein en draagbaar, inclusief draagetui.

OPMERKING Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik het boekje met belangrijke
veiligheidsinformatie.

Systeemvereisten
Computer
• Ondersteunde besturingssystemen: Windows XP® SP3 of hoger, Windows Vista® SP1 of hoger,
Windows® 7 SP1 of hoger aanbevolen
• Processor: Pentium®-processor van 400 MHz of gelijkwaardig (minimaal); Pentium-processor
van 1 GHz of gelijkwaardig (aanbevolen)
• RAM: 96 MB (minimaal); 256 MB (aanbevolen)
• Schijfstation: 1,5 GB (minimaal); 3 GB (aanbevolen)
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Inhoud van de doos

Draagetui

USB-wisselstroomoplader

USB-oplaadkabel

Bluetooth USBadapter

Draadloze speakerphone
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Basisprincipes

Bluetooth USB-adapter

1
1 Statuslampje
Speakerphone

2

3

1

4

5
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1 Knoppen Volume hoger/lager

4 Knop Microfoon dempen/dempen

2 Bluetooth-statuslampjes
3 Batterijstatuslampjes

5 Gespreksknop
6 Mini USB-adapter aan onderkant van de

opheffen

speakerphone
Achterpaneel

1

2

1 Schakelaar voor uit, aan, Bluetooth-koppeling (schakelaar met 3 posities)
2 Voedingsaansluiting, firmware-updateaansluiting
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Speakerphone-bediening

2

3

1

4

5
1 Knoppen Volume hoger/lager
Druk op de knop Volume hoger/lager om het gewenste volume in te
stellen
Maximaal of minimaal
Houd knop Hoger/lager ingedrukt tot max/min is bereikt
volumeniveau
Volume
Druk alleen op de knoppen om het volume te verhogen/verlagen als er
belsignaal
geen oproep actief is.

Volume hoger/lager

2 LED-lampje voor koppelen
In de koppelingsmodus; (koppelingsmodus wordt na tien minuten
tevergeefs proberen beëindigd)
Koppelen is geslaagd.

Knippert blauw/rood
Brandt blauw

3 Aan/uit-lampje
Knippert twee keer rood Minder dan twee uur spreektijd over
Knippert drie keer rood Minder dan 30 minuten spreektijd over

4 Muteknop
Met één korte druk op de knop dempt u
Mutefunctie voor de microfoon inschakelen (de
gesprekspartner aan de andere kant van de lijn
het geluid; het mutelampje wordt rood
hoort u niet)
Dempen van
Met één korte druk op de knop heft u het dempen van de microfoons
microfoons opheffen
op; Het mutelampje gaat uit
Een inkomende oproep
1 keer lang (2 sec.) ingedrukt houden: gesprek wordt
weigeren
geweigerd

5 Gespreksknop
Een oproep beantwoorden of beëindigen (pc of mobiele telefoon) 1 druk op de knop
Een tweede oproep
Als u één keer op de knop drukt, beëindigt u het eerste
beantwoorden terwijl u in
gesprek. Als u de knop een tweede keer kort indrukt,
gesprek bent.
beantwoordt u de tweede oproep
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De speakerphone opladen

De speakerphone moet minimaal dertig minuten worden opgeladen om de installatie te kunnen
voltooien.
De speakerphone kan worden opgeladen met een oplader of met een USB-kabel en een pc. Het
aan/uit-lampje op de speakerphone brandt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer de
speakerphone volledig is opgeladen.

Het duurt ongeveer 1 ½ uur om de speakerphone volledig op te laden met de oplader.
OPMERKING Gebruik alleen de meegeleverde Calisto 620 USB-wisselstroomadapter. Andere
wisselstroomadapters van Plantronics werken niet met de Calisto 620. De Calisto 620-lader kan
echter wel worden gebruikt om andere apparaten van Plantronics op te laden die via een micro USBlader moeten worden opgeladen.

Het duurt ongeveer 2 ½ uur om de speakerphone volledig op te laden met een USB-kabel en
pc.

OPMERKING Om de speakerphone met een USB-kabel en pc te kunnen opladen, moet de pc
ingeschakeld en actief zijn (niet op stand-by).
Zet de speakerphone uit als u die niet gebruikt; zo spaart u batterijvermogen.

Oplaadstatus van batterij

Oplaadniveau

Rood LED-lampje

Batterij wordt opgeladen
Batterij vol

7

Batterij-bijna-leegwaarschuwingen

Batterijniveau

Rood LED-lampje knippert

Pc-status*

Nog 2 tot 6 uur spreektijd
over

Minder dan 2 uur spreektijd
over

Minder dan 30 minuten
spreektijd over (opnieuw
opladen)

OPMERKING Plantronics Spokes-software moet zijn geïnstalleerd; status wordt weergegeven in
systeemvak.

8

Koppelen

Initiële koppeling

De Bluetooth USB-adapter is op voorhand gekoppeld met de speakerphone.

OPMERKING De Bluetooth USB-adapter is alleen bedoeld voor gebruik met de Calisto 620 en niet
met andere Bluetooth-apparaten. De Calisto 620 Bluetooth USB-adapter is voorzien van een
grafische identificatie.

De Bluetooth USBadapter opnieuw
koppelen

Opnieuw aansluiten

Mocht de koppeling tussen uw speakerphone en de Bluetooth USB-adapter niet tot stand
komen of worden verbroken, doe dan het volgende:
1

Zorg ervoor dat de speakerphone is uitgeschakeld.

2

Verwijder de Bluetooth USB-adapter.

3

Zet de speakerphone in de koppelingsmodus door de aan/uit-schakelaar naar rechts te drukken
totdat het LED-lampje voor Bluetooth-koppeling rood/blauw begint te knipperen.

4

Sluit de Bluetooth USB-adapter aan op de USB-poort van de pc. Het lampje knippert en blijft
vervolgens blauw branden om aan te geven dat de speakerphone is verbonden met de Bluetooth
USB-adapter.

5

De koppelingsmodus van de speakerphone wordt gedeactiveerd.
De Bluetooth USB-adapter en de speakerphone sluiten de speakerphone automatisch aan op de
mobiele telefoon en de pc wanneer de speakerphone wordt uitgeschakeld en opnieuw
ingeschakeld en zich binnen het bereik van apparaten bevindt.
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Aansluiten op uw pc en bellen

1

Schakel speakerphone in.

2

Sluit de USB Bluetooth-adapter aan op de USB-poort van de pc. Het lampje knippert en blijft
vervolgens blauw branden om aan te geven dat de speakerphone is aangesloten op de pc. Het
lampje blijft constant blauw branden als er geen actief gesprek is.
OPMERKING Sluit niet rechtstreeks aan op een docking station of hub.

OPMERKING Het is normaal dat het lampje knippert bij het opstarten voordat de verbinding tot
stand wordt gebracht.
3

Laad Plantronics Spokes-software door naar www.plantronics.com/software te gaan en op Nu
downloaden te klikken.

4

Controleer indien nodig de audio-instellingen.
Controleer of de luidspreker- en microfooninstellingen voor uw pc-softphone zijn ingesteld op
de Plantronics BT300C.
Windows 7®
Ga naar Configuratiescherm -> Geluid-> tabblad Afspelen en stel het Plantronics BT300Capparaat in als het standaardcommunicatieapparaat en het standaardaudioapparaat. Op het
tabblad Afspelen is dit aangegeven met het groene vinkje.
Windows XP®
Ga naar Configuratiescherm-> Geluiden en audioapparaten, en stel op het tabblad Audio de
Plantronics BT300C in bij Afspelen van geluid en Opnemen van geluid. Selecteer bij Spraak
afspelen en Spraak opnemen op het tabblad Spraak de Plantronics BT300C.

Bluetooth USB Adapter
LED Indicators

5

Voer een testoproep uit vanaf de softphone op uw computer. Tijdens een actieve oproep
knippert de Bluetooth USB-adapter blauw.

6

Beëindig de oproep door op de gespreksknop op de speakerphone te drukken.
Speakerphone powered off

None

Paired/Connected

Solid blue

Active call

Flashing blue

Audio listening

Flashing blue
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Afstemmen op uw mobiele telefoon en bellen

1

Zorg ervoor dat de speakerphone volledig is opgeladen. Houd de aan/uit-schakelaar naar rechts
totdat het indicatorlampje blauw en rood knippert. De speakerphone bevindt zich nu in de
koppelingsmodus.
OPMERKING Als u het rood en blauw knipperende lampje niet ziet, schuift u de aan/uit-schakelaar
helemaal naar links om de speakerphone uit te schakelen. Houd vervolgens de aan/uit-schakelaar
opnieuw naar rechts gedrukt totdat u het lampje rood en blauw ziet knipperen.
De speakerphone blijft tien minuten in de koppelingsmodus.

2

Activeer de Bluetooth-functie op uw telefoon en gebruik daarna de telefooninstellingen om
nieuwe Bluetooth-apparaten te zoeken/detecteren/toe te voegen.
• BlackBerry® Instellingen/opties > Bluetooth: Aan > Zoeken naar toestellen.
• iPhone: Instellingen > Algemeen > Bluetooth > Aan (start het zoeken naar toestellen).
• Android Phone: Instellingen > Draadloos > Bluetooth: Aan > Zoeken naar apparaten.
• Overige: raadpleeg de handleiding bij de telefoon

OPMERKING Voor meer instructies bij het koppelen van populaire mobiele telefoons gaat u naar
www.plantronics.com/easytopair

Calisto 620

3

Op sommige telefoons wordt u mogelijk gevraagd om een pincode voor koppelen in te voeren.
Voer 0000 in als uw telefoon om een pincode vraagt voor koppeling met de speakerphone. Het
lampje op de speakerphone stopt met knipperen en sluit de koppelingsmodus af zodra de
telefoon en de speakerphone zijn gekoppeld.

Calisto 620

OPMERKING Voor informatie over koppelen gaat u naar: www.plantronics.com/easytopair
4

Voer een testoproep uit vanaf uw mobiele telefoon.

5

Beëindig de oproep door op de gespreksknop op de speakerphone te drukken.
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Kenmerken

Gespreksfuncties voor uw
speakerphone en mobiele
telefoon met Bluetooth

Geavanceerde functies

Een gesprek voeren

Kies het nummer op het toetsenblok van uw
mobiele telefoon.

Laatstgekozen nummer herhalen

Kies het nummer opnieuw op uw mobiele telefoon

Een gesprek aannemen

Druk kort op de gespreksknop

Tijdens een gesprek in Microsoft Lync een oproep
op uw mobiele telefoon beantwoorden

Druk kort op de gespreksknop om het gesprek in
Microsoft Lync te beëindigen en druk vervolgens
nogmaals op de gespreksknop om de oproep op
uw mobiele telefoon te beantwoorden

Een gesprek beëindigen

Druk kort op de gespreksknop

Een inkomende oproep weigeren

Houd de muteknop even (2 seconden) ingedrukt

Audio overbrengen naar mobiele telefoon

Houd de gespreksknop even (2 seconden)
ingedrukt

Audio overbrengen naar speakerphone

Houd de gespreksknop even (2 seconden)
ingedrukt

Luisteren naar geluid via A2DP (Advanced Audio Distribution Profile voor Bluetooth)
Met de Calisto 620 speakerphone kunt u mediabestanden (muziek, podcasts, enz.) afspelen van
elk mobiel apparaat dat A2DP ondersteunt.
Afspelen/pauzeren
U kunt uw muziek via uw mobiele telefoon onderbreken/hervatten door eenmaal op de
gespreksknop te drukken.
Werking bij gelijktijdige gespreksverwerking (pc en mobiele telefoon)
U kunt een gesprek voeren via een softphone-toepassing op de computer en een gesprek
ontvangen via uw mobiele telefoon. Als u op de gespreksknop op de speakerphone drukt, wordt
het gesprek via de softphone op de computer beëindigd. Als u vervolgens nogmaals op de
gespreksknop drukt, wordt het gesprek op de mobiele telefoon beantwoord.

OPMERKING Als u de oproep beantwoordt op uw mobiele telefoon, wordt de audio naar de mobiele
telefoon doorgestuurd en blijft de oproep via de softphone op de computer actief op de headset.
U kunt een gesprek voeren via uw mobiele telefoon en een gesprek ontvangen via de softphone
op de computer. Als u op de gespreksknop van de speakerphone drukt, wordt het gesprek op de
mobiele telefoon beëindigd. Als u nogmaals op de gespreksknop drukt, beantwoordt u de oproep
via de softphone op de computer.
Als u tegelijkertijd een oproep binnenkrijgt via de softphone op de computer en via uw mobiele
telefoon, wordt de oproep die het eerste binnenkwam beantwoord als u op de gespreksknop
drukt.
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Belangrijke tips voor het gebruik van de
speakerphone
Voor de beste resultaten
Calisto 620 is een communicatieapparaat van zakelijke kwaliteit met gevoelige microfoons.
Het volgen van onderstaande aanbevelingen biedt u en de mensen met wie u belt een optimale
gebruikerservaring.
• Gebruik speakerphone in een open gebied.
• Zorg ervoor dat er een minimale afstand van 304 mm tussen voorwerpen en de speakerphone
is voor optimale prestaties.
• Verplaats het apparaat niet meer dan nodig is.
• Vermijd het ritselen van papier, tikken met pennen enzovoort, in de buurt van de speakerphone.
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Plantronics Spokes-software

De Plantronics Spokes-software (optioneel) voor Windows breidt de
mogelijkheden van de speakerphone uit en biedt een betere
gebruikerservaring wanneer u de speakerphone met uw pc gebruikt.
Plantronics Spokes-software biedt bijvoorbeeld:
• geïntegreerde gespreksbesturing voor 14 populaire softphones en UC-clients (Unified
Communications)
• uitgebreide UC-aanwezigheidsmogelijkheden - een nauwkeurigere beschikbaarheidsstatus
betekent minder onderbrekingen
• handige voorkeursinstellingen
• batterijstatus op het scherm
• automatische software- en firmware-updates

Spokes-software wordt geladen wanneer uw pc wordt opgestart en wordt ongemerkt op de
achtergrond uitgevoerd. Er is geen tussenkomst van de gebruiker nodig, behalve in de volgende
gevallen:
• Plantronics-configuratiescherm: één enkel hulpprogramma voor alle apparaat-, toepassings-,
voorkeurs- en configuratieopties en productinformatie
• Plantronics-batterijstatus: geeft de batterijstatus van de speakerphone op het scherm weer
• Plantronics Update Manager: verstrekt meldingen en vergemakkelijkt installatie van de
speakerphone-firmware en Spokes-software-updates
Als u een van deze hulpprogramma's wilt starten gaat u naar Start > Programma's >
Plantronics

Tabblad Devices
(Apparaten)

• Bevat een overzicht van actieve Plantronics-apparaten die worden ondersteund door
Plantronics Spokes-software.
• Audio-instellingen: is een handige snelkoppeling naar de Windows-configuratieopties voor
geluid.
• Apparaatinstellingen: het Plantronics-configuratiescherm bevat geen apparaatinstellingen voor
Calisto 620.

Tabblad Applications
(Toepassingen)

• Dit tabblad toont alle toepassingen die zijn ingeschakeld door Plantronics Spokes-software en
worden ondersteund voor Calisto 620.
• Alle ondersteunde toepassingen die op dat moment worden uitgevoerd, zijn aangevinkt.
• U kunt hiermee de werking configureren van ondersteunde mediaspelers wanneer u een
softphone-gesprek ontvangt en wanneer het gesprek wordt beëindigd.
• Hier kunt u al dan niet bevestigen dat Plantronics gebruiksstatistieken mag gebruiken om uw
software te helpen verbeteren.
14

• Hier kunt u bevestigen dat aanwezigheidsinformatie mag worden gedeeld met ondersteunde
toepassingen.
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Batterijstatus
Plantronics‐batterijstatus

‐pl
cro
ug
‐in
so f
t Ly
*
n
c4
Mi
.0+
cro
so f
tO
C2
NE
00
CS
7
P3
50
v. 4
Sho
.1
&5
r eT
.1
el C
all
Ma
Sho
n
r eT
age
el C
r
om
mu
S ky
nic
pe
ato
r
Sw
yx
Sw
yxI
t! *
Ap
ple
iTu
ne
s
Wi
na
mp
Wi
nd
ow
sM
ed
Ov
ia P
er i
lay
ge
er
on
de
r st
eu
nin
g

ct

me

nn
e

eti
Sam

CU
CIC
o
co

Cis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Inkomende oproep weigeren (houd muteknop 3 sec. ingedrukt)

x

x

Spokes wijzigt uw aanwezigheid op MSFT OC/Lync en Skype respectievelijk naar In
gesprek of Niet storen wanneer u een mobiel gesprek voert via de speakerphone.

x

x

x

Tijdens een gesprek op een softphone ondersteund door Spokes 2.7 staan MSFT
OC/Lync en Skype respectievelijk op In gesprek of Niet storen.

x

x

x

x

x

x

x

x

Mi

Cis

co

Cis

IBM

r
OC
/L
Y
CU
NC
PC

CU
CI‐
M

Cis

co

co

IP
C

om
m

t

un
ica
to

nic
ato
r
Ag
en

Co
mm
u
Av

aya

on
e‐ X

on
e‐ X

x

Oproep weigeren

My Headset Updater‐ondersteuning
(USB‐Bluetooth‐adapter)

aya
Av

x

Volume softphone (ontvangen) aanpassen

Firmware‐upgrade apparaat
Update Manager‐ondersteuning
(speakerphone)

t

x

Volumeregeling

Afspelen/unmute/niets doen

Ag
en

x

Mute in‐ en uitschakelen van speakerphonemicrofoon (geen verzenden audio) via
softphone of speakerphone

Mediaspelerondersteuning
Pauze/mute/niets doen

aya
‐

x

Mute in‐ en uitschakelen

Status meerdere softphones

IP

x

Av

x

Beschrijving
Inkomende softphoneoproepen aannemen/beëindigen via speakerphone‐
interface

Av

x

Telefoonfuncties
Binnenkomende oproepen

Aanwezigheid mobiele/vaste
telefoon
Aanwezigheid mobiele oproep

aya

*Spokes ingebouwd in plug‐in van leverancier, alle overige
met Spokes‐ondersteuning downloaden op Plantronics‐website

IP‐

Spoke‐softwareondersteuning: 2.7.14092.0 en hoger

sof
tph

on
e

Draadloze speakerphone Calisto 620

x

x

x
x

x

x

x

x

Wanneer een gebruiker een oproep ontvangt tijdens het luisteren via een
ondersteunde mediaspeler, kan de audio worden gepauzeerd of gedempt volgens
gebruikersvoorkeuren ingesteld in het PLT‐configuratiescherm (PCP)

x

x

x

Na einde gesprek kan audio afspelen (hervatten) of mute worden uitgeschakeld
volgens gebruikersvoorkeuren geconfigureerd in PCP.

x

x

x

Directe firmware‐update (DFU) via Spokes‐software; Spokes Update Manager
stuurt automatisch meldingen wanneer updates beschikbaar zijn

x

DFU‐ondersteuning voor de Calisto 620‐USB‐Bluetooth‐adapter via My Headset
Updater; volg de aanwijzingen op:
www.plantronics.com/us/support/myheadset/updater/

x

Batterijstatus speakerphone in taakbalk

x

* Swyx‐plug‐in vereist (Spokes inbegrepen in plug‐in)
** IBM vereist plug‐in, Spokes ingebouwd.

Problemen oplossen

Hoe weet ik of de Calisto 620 is
ingeschakeld?

Op de 3 posities-schakelaar (uit/aan/koppelen) brandt een groen
lampje als deze op 'Aan' staat. Wanneer u op de knoppen voor
het verhogen en verlagen van het volume drukt wanneer het
toestel aan staat, hoort u een volume-instellingstoon.

Na de aanvankelijke installatie kan • De Bluetooth-statuslampjes op het apparaat lichten alleen op
tijdens de eerste keer dat via de Bluetooth USB-adapter
ik op mijn Calisto 620 niet zien of
verbinding wordt gemaakt met de computer. Zodra de
het apparaat met de computer is
aanvankelijke verbinding tot stand is gebracht, gaan de lampjes
verbonden.
op het apparaat uit (om energie te sparen).
• Op de Bluetooth USB-adapter bevindt zich een blauw lampje dat
voortdurend de verbindingsstatus van de Calisto 620 laat zien.
• De gebruikte softphone laat eveneens zien met welk apparaat er
op dat moment een verbinding is.
Mijn Bluetooth USB-adapter werkt
Probeer de Bluetooth-adapter opnieuw met de speakerphone te
niet met mijn Calisto 620. Het
koppelen.
blauwe lampje op de adapter
• Koppel eerst de Bluetooth-adapter los van de USB-poort.
knippert en gaat niet branden (wat
aangeeft dat de adapter en
• Schakel de speakerphone uit door de 3-positie schakelaar naar
speakerphone met elkaar zijn
links te schuiven, schuif de schakelaar vervolgens helemaal naar
verbonden).
rechts en houd in die positie tot het Bluetooth LED-lampje rood/
blauw knippert.
• Sluit de Bluetooth-adapter weer aan op de USB-poort. Deze moet
eerst gaan knipperen en vervolgens blijven branden wanneer de
koppeling is voltooid.
Ik heb mijn USB-kabel aangesloten
op de Calisto 620 (en het andere
uiteinde op de oplader of USBpoort) maar het LED-lampje voor
opladen geeft niet aan dat het
apparaat wordt opgeladen.

Het rode LED-lampje gaat branden tijdens het opladen, maar
gaat uit wanneer het opladen is voltooid. Er brandt geen LEDlampje om aan te geven dat de batterij vol is zodra het rode LEDlampje uit is.

Mijn Calisto 620 wordt niet
opgeladen via de
wisselstroomadapter.

Zorg ervoor dat u de meegeleverde Calisto 620 USBwisselstroomadapter (alleen) gebruikt om op te laden. Andere
wisselstroomadapters van Plantronics werken niet met de
Calisto 620, maar de Calisto 620-lader kan wel worden gebruikt
voor andere producten van Plantronics.

Geeft de Calisto 620 met spraak de
resterende gesprekstijd aan, zoals
sommige andere headsets van
Plantronics?

Nee, de Calisto 620 geeft de resterende gesprekstijd niet met
spraak aan. De speakerphone geeft een visuele melding wanneer
de batterij bijna leeg is. Zie Waarschuwingen laag batterijniveau.
OPMERKING Als u de Plantronics Spokes-software installeert, wordt
een statusbalk voor de batterij weergegeven in het systeemvak van
de pc.

Kan ik wegwerpbatterijen/droge
batterijen met de Calisto 620
gebruiken?

Nee. De Calisto 620 is ontworpen voor het gebruik van
oplaadbare lithium-ionbatterijen. De Calisto 620-batterij kan
door de gebruiker worden vervangen en de nieuwe batterijen zijn
als accessoire verkrijgbaar bij Plantronics.
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Gespreksbesturing werkt niet met
de softphone op mijn iPad hoewel
audio prima werkt.

Tablet-/mobiele versies van Unified Communications-clients op
pc en andere softphone-communicatieapps hebben mogelijk niet
hetzelfde niveau van integratie met randapparatuur als hun pcversie. De Plantronics Spokes-software bevat
integratieraakpunten voor pc's die niet bestaan voor enkele
mobiele versies van deze toepassingen.

Heeft de Calisto 620 aan indicator
voor het volume?

Nee. Het volumeniveau en volumeaanpassingen zijn niet
zichtbaar op de Calisto 620.
OPMERKING De Calisto 620 heeft een mid-range
standaardvolume-instelling. Er klinken tonen wanneer u het volume
aanpast en wanneer het maximale of minimale volumeniveau is
bereikt.

Wanneer ik me buiten het
Bluetooth-bereik van de Calisto
620 begeef tijdens een actief
gesprek vanaf mijn mobiele
telefoon en me weer binnen het
Bluetooth-bereik van de Calisto
620 begeef, maakt de
speakerphone niet automatisch
opnieuw verbinding met de mobiele
telefoon/het gesprek.

Zo is het toestel ontworpen.
Wanneer Bluetooth-headsets voor mobiele telefoons binnen
bereik opnieuw verbinding maken met een mobiele telefoon,
komt de gespreksprivacy nooit in het gedrang omdat andere
mensen niets kunnen horen via de kleine luidspreker in de
headset. Een automatische verbinding op de speakerphone zou
een privégesprek kunnen compromitteren als audio onverwacht
via de luidspreker zou worden afgespeeld.
Daarom is het nodig om vanaf de mobiele telefoon handmatig
een nieuwe verbinding met de Calisto 620 te maken, of de
gespreksknop op de Calisto 620 twee seconden ingedrukt te
houden om de audio weer terug te brengen naar de Calisto 620.
Zo blijft de vertrouwelijkheid van uw gesprek gewaarborgd..

Ik hoor soms klik-/plopgeluiden
• Bluetooth-apparaten, zoals de Calisto 620, zijn gevoelig voor
wanneer ik bel met de Calisto 620. storing van Wi-Fi en/of andere Bluetooth-apparaten.
Is dit vervorming of een ander
• Als u de Calisto 620 in de buurt van een Wi-Fi-toegangspunt of
defect aan het product?
in een Bluetooth-intensieve omgeving gebruikt, kunnen storingen
optreden in de vorm van geluiden via de luidspreker van de
Calisto 620
• Als deze geluiden zich niet voordoen wanneer u de Calisto 620
uit de buurt van Wi-Fi en/of Bluetooth- intensieve omgevingen
gebruikt, is de kans groot dat deze worden veroorzaakt door een
radio/RF-storing.
Muziek/media die wordt afgespeeld
op de Calisto 620 klinkt niet zo
goed wanneer deze via de pc
worden gestreamd als wanneer
deze via mijn mobiele telefoon of
smartphone wordt gestreamd.
Waarvoor dient het?
Welke ruimtegrootte en hoeveel
deelnemers ondersteunt de Calisto
620 voor telefonische
vergaderingen met groepen?

De Calisto 620 Bluetooth-adapter ondersteunt breedbandaudio
voor zowel spraak als media/muziek. De betrouwbaarheid is
daardoor niet zo hoog als muziek/media die vanaf een mobiele
telefoon/smartphone via A2DP wordt gestreamd, wat Hi-Fi is.

Voor dit antwoord zijn twee variabelen van belang, en beide
hebben betrekking op de geluidskwaliteit zoals deze wordt
ervaren door de luisteraars aan de andere kant van een Calisto
620-gesprek:
1 De akoestische eigenschappen van de ruimte: niet alle ruimten
zijn hetzelfde, en de akoestiek kan enorm verschillen.
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2 De subjectieve mening (of hoormogelijkheden) van de luisteraars
aan de andere kant kunnen ook aanzienlijk verschillen.
Rekening houdend met deze variabelen kan de Calisto 620 over
het algemeen worden gebruikt in een ruimte van 3,7 x 3,7 meter
met maximaal zes deelnemers.
Kan de USB-voedingskabel tijdens
gesprekken worden gebruikt voor
audio-via-USB? Werkt de Calisto
620 ook als een USB-apparaat met
snoer?

Nee. De USB-kabel dient alleen voor voeding en Direct Firmware
Updates (DFU).
OPMERKING U kunt bij Plantronics een kabel aanschaffen die de
ervaring met snoer emuleert. Via één USB-port op de pc voorziet
deze kabel in 1) een verbinding voor de Minimax USB Bluetoothadapter en 2) een stroomvoorziening naar de speakerphone. (PN:
86215-02)

Kan ik meerdere Calisto 620apparaten synchroniseren met één
USB-adapter (voor dekking in een
grote ruimte)?

Nee. De huidige adapter is ontwikkeld voor één-op-éénverbindingen.

Kan ik de Calisto 620 in mijn auto
gebruiken?

Theoretisch gezien wel, maar de Calisto 620 is niet bedoeld voor
gebruik in auto's.

Het draagetui van mijn Calisto 620
is te klein voor de oplader en USBkabel.

De draagetui van de Calisto 620 heeft de pasvorm van de
speakerphone en is alleen ontworpen om de speakerphone te
beschermen. De oplader en USB-kabel zijn zeer robuust en
kunnen in het ritsvak van bijvoorbeeld een computertas worden
meegenomen zonder dat ze worden beschadigd.
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HULP NODIG?
www.plantronics.com/support
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