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1 Knop voor volume/mute/wachtstand
Volume verhogen Kort naar boven drukken*
Volume verlagen Kort naar beneden drukken*
Mutefunctie Kort indrukken
Flash Als u de knop tijdens een gesprek enige tijd (1,5 seconde)
naar boven of naar beneden drukt, wordt de oproep in de wacht
gezet en kunt u een andere oproep beantwoorden.

2 Call control-knop
Knop voor aannemen/beëindigen Kort indrukken

OPMERKING * Doe het tegenovergestelde als de headset links
wordt gedragen.

WAARSCHUWINGEN Om veiligheidsredenen is het belangrijk
om de headset niet lange tijd achtereen met een hoog volume te
gebruiken. Dit kan gehoorschade veroorzaken. Luister altijd met
een normaal geluidsniveau. Ga voor meer informatie over
headsets en uw gehoor naar plantronics.com/healthandsafety.

Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik van het
product de belangrijke veiligheidsinformatie.

De Savi W740 heeft een WO2-basisstation en een WH500-
headset.

1 Headset
Aanpassen en opladen

1 Plaats de batterij.

OPMERKING  De batterij van dit product kan worden vervangen. Gebruik
alleen het door Plantronics geleverde batterijtype.

2 Bepaal hoe u de headset wilt dragen en gebruik de pasvormset om de
headset aan de beoogde draagwijze aan te passen.

Over de oren OF over het hoofd OF achter het hoofd langs

3 Plaats de oplaadhouder op het basisstation.

4 Steek het ene uiteinde van het stroomsnoer in de daarvoor bestemde
aansluiting aan de achterzijde van het basisstation en het andere
uiteinde in een werkend stopcontact.

5 Plaats de headset minimaal 20 minuten op het basisstation om de
headset op te laden.

2 Bureautelefoon
Aansluiten en bellen

1 Kies installatie A, B of C voor de bureautelefoon en sluit de kabels aan.

A Bureautelefoon (standaard)

GEBRUIK 

B Bureautelefoon + HL10-lifter (afzonderlijk verkrijgbaar)

Zie de gebruikershandleiding op plantronics.com/accessories

GEBRUIK

C Bureautelefoon + EHS-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar)

Zie de gebruikershandleiding op plantronics.com/accessories

GEBRUIK

2 Druk terwijl u de headset draagt kort op de bureautelefoonknop op het
basisstation.

OPMERKING Als u oproepen niet op afstand kunt beheren via een lifter
(HL10) of kabel (EHS), moet u de handset van de bureautelefoon voor iedere
oproep handmatig verwijderen.

3 Als u geen kiestoon hoort, opent u het klepje aan de zijkant en
verschuift u de middelste schuif (A–G) tot u wel een toon hoort. De
standaardinstelling A is geschikt voor de meeste bureautelefoons.

4 Plaats een testoproep met de bureautelefoon.

5 Beëindig het gesprek door op de gespreksknop op de headset te
drukken.

3 Mobiel
Aansluiten en bellen

1 Houd de Bluetooth-koppelingsknop op het Savi-basisstation ingedrukt
(4 seconden) tot het indicatielampje rood en blauw knippert.

2 Activeer de zoekmodus op de mobiele Bluetooth-telefoon. Selecteer
SAVI 7xx in de lijst met beschikbare apparaten.

3 Als de mobiele telefoon om een wachtwoord vraagt, voert u 0000 in.
Het Bluetooth-indicatielampje op het basisstation gaat blauw branden
zodra een actieve verbinding met de mobiele telefoon tot stand is
gebracht.

4 Druk terwijl u de headset draagt kort op de mobieletelefoonknop op
het basisstation.

5 Plaats een testoproep met de mobiele telefoon.

6 Beëindig het gesprek door op de gespreksknop op de headset te
drukken.

4 Computer
Aansluiten en bellen

1 Sluit de USB-kabel aan.

2 Ga naar plantronics.com/software en klik op de downloadknop om de
software van Plantronics te downloaden.

3 Druk terwijl u de headset draagt kort op de computerknop op het
basisstation.

4 Start een testgesprek via de softphone op de computer.

5 Beëindig het gesprek door op de gespreksknop op de headset te
drukken.

HULP NODIG?
Productondersteuning
plantronics.com/support
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De Savi W740A heeft een WO2A-basisstation en een WH500A-
headset.
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