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Quick Start Guide  
Poly Voyager  
Focus 2 Office

Basens funktioner

1. Computer-lampe

2. Bluetooth

3. Bordtelefon-lampe

4. Opladning

5. USB-port til PC

6. Strømstik

7. Jackstik til EHS-boks

8. Telefon-interfacestik

9. Bluetooth-parringsknap

10. Højtalerstyrke

11. Mikrofonstyrke

12. Konfigurationsknap

Bunden af basen:
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Oplad dit headset

Opladning sker ved at placere headsettet i basens holder eller ved hjælp af et  

mikro-USB-kabel. Oplad i mindst 20 min. inden headsettet tages i brug første gang. En 

fuld opladning tager ca. 2 timer og opladningsikdikatoren vil derefter stoppe med at lyse. 

Et fuldt opladet batteri giver ca. 18-20 timers brug.

Kontrollér headsettets batteristatus: 

Skub og slip tænd/sluk-kontakten væk fra slukket position. Få batteristatus ved at lytte i 

headsettet eller se på lysdioderne.

Ingen lys = Fuldt opladt batteri

 = Højt batteriniveau = Lavt batteriniveau

 = Mellem batteriniveau = Batteri næsten tomt – Oplad straks

Tilslutning

Poly Voyager Focus 2 Office kan tilsluttes en mobil via Bluetooth. Ved en fastnetforbindelse 

kan basen til headsettet tilsluttes en Snom-telefon via en EHS-adapter:

Vi anbefaler at basen og bordtelefonen max står 15 cm fra hinanden, samt at basen  

og computerens afstand ikke overstiger 30 cm. 

Opkald med fastnettelefon

• Mens du har headsettet på; Tryk på 

•  Hvis du ikke hører en klartone, skal du justere konfigurationsknappen i bunden af basen  

(A-G), indtil du hører klartonen. Standardindstillingen ”A” fungerer på de fleste telefoner.

•  Foretag testopkald fra fastnettelefonen. 

•  Afslut opkaldet ved at trykke på    

ADVARSEL: Af hensyn til din egen sikkerhed bør du ikke benytte headsettet med høj volumen i 

længere tid ad gangen, da det kan forårsage høretab. Lyt altid ved en moderat lydstyrke.

ANC høj/lav

Lydniveau op

Tag telefon 

+ Siri/Google Assistent

Lydniveau ned

Tænd/sluk + Bluetooth

Tænd/sluk mikrofon

Download  
Poly Lens App  

for at lave personlige  
indstillinger samt bruge  
headsettets sensorer:

Forbind til Bluetooth

•  Hold Bluetooth-knappen (se tegning på bagsiden, pkt. 9) nede indtil       på basen blinker  

blåt og rødt.

•  Parring er vellykket, når du hører ”Parring lykkedes” og ”Base forbundet” og displaypanelets 

Bluetooth-ikon lyser konstant blåt.

BEMÆRK: Headsettet kan parres med op til 8 forskellige enheder, men kun opretholde  

2 forbindelser samtidigt, inkl. basen.


