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Belangrijk:

Sluit de USB Bluetooth-adapter aan op 
uw PC voordat u Dragon opstart.

Schakel de headset in en druk nogmaals 
op de headsetknop om het apparaat in de 
gesprekmodus te plaatsen.
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Inhoud van de verpakking

Calisto-headset 

Bluetooth-adapter USB-headsetoplader
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Functies van het product

Oplaadaansluiting

Geluidsfi lter

Gespreksknop (Aan/uit)

Omkeerbaar oorhaakje

Volumeregeling

IndicatielampjeUSB-aansluiting
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U kunt de headset zowel links als rechts dragen. Als u de headset op uw 
andere oor wilt dragen, klapt u het oorhaakje naar de andere kant en draait 
u het om.

De headset dragen

Zorg ervoor dat het oordopje 
gemakkelijk in uw oor past

Richt de spreekbuis naar 
uw mond



4

Inschakelen: houd de headsetknop gedurende 4 tot 6 seconden ingedrukt. 
Het indicatielampje blijft gedurende 2 seconden blauw branden ter 
aanduiding dat de headset is ingeschakeld.

U hoort tjdens het inschakelen 4 oplopende geluidssignalen.

Uitschakelen: houd de headsetknop gedurende 4 tot 6 seconden 
ingedrukt. Het indicatielampje blijft gedurende 2 seconden rood branden ter 
aanduiding dat de headset is uitgeschakeld.

U hoort tijdens het uitschakelen 4 afl opende geluidssignalen.

OPMERKING Indien de headset volledig is opgeladen en de vier oplopende 
geluidsignalen zijn weergegeven  is de Bluetooth-headset nog niet klaar 
voor gebruik. Druk nog eenmaal op de headsetknop om de microfoon in te 
schakelen. Zie de tabel op pagina 6 voor verder uitleg.

De headset en de USB Bluetooth-
adapter inschakelen 
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De headset opladen

Voordat u de headset de eerste keer gebruikt, moet deze eerst worden 
opgeladen. Het indicatielampje brandt rood wanneer de batterij wordt 
opgeladen en gaat uit als de headset volledig is opgeladen.

Laad de headset minimaal 2 uur op.
Gesprekstijd van de batterij is maximaal 8 uur. 

OPMERKING  gebruik de headset niet wanneer deze wordt opgeladen 
en sluit de lader niet aan wanneer u de headset gebruikt.

OPMERKING  om het u gemakkelijk te maken is de headset bij aanschaf al 
afgestemd op de USB Bluetooth-adapter en (als de headset binnen bereik 
is) zal de headset automatisch verbinding maken met de adapter zodra deze 
wordt ingeschakeld. 
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Indicatielampjes en waarschuwingen van de 
headset en de USB Bluetooth-adapter

Indicatielampjes van de headset

Actie Knop Actie Geluiden Indicatie-lampjes

Schakel de 
headset in

Houd deze gedurende 
4 tot 6 seconden 
ingedrukt

4 oplopende 
geluidssignalen

Knippert elke 
10 seconden 
blauw

Schakel de 
headset uit

Houd deze gedurende 
4 tot 6 seconden 
ingedruktingedrukt

4 afl opende 
geluidssignalen

Schakel de 
microfoon in/uit

Druk deze 
1 seconde in

1 hoog 
geluidssignaal

Volume 
aanpassen

Druk deze omhoog 
of omlaag (niet naar 
binnen)

2 geluidssignalen 
als max./min. 
volume is bereikt

Headsetwaarschuwingen

Waarschuwing Geluiden Indicatielampjes

Batterij bijna leeg 3 geluidssignalen elke 
30 seconden

Knippert om de 3 seconden 
3 keer rood

Opladen Licht rood op

Volledig 
opgeladen

LED is uit

Indicatielampjes van de Bluetooth USB-adapter

Actie Indicatielampjes

Verbinding met headset verbroken LED is uit

Verbinding met headset Brandt blauw

Microfoon ingeschakeld Knippert langzaam blauw

Afstemmodus Knippert snel blauw
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Headset afstemmen op USB 
Bluetooth-adapter

OPMERKING  de headset en de USB Bluetooth-adapter zijn in de fabriek 
op elkaar afgestemd. Ga als volgt te werk als het noodzakelijk is om de 
headset opnieuw af te stemmen.

1. Begin met de headset in uitgeschakelde toestand.

2. Houd de headsetknop gedurende 5 tot 6 seconden ingedrukt totdat het 
lichtje op de headset beurtelings rood en blauw begint te knipperen. Laat 
de knop los.

3. Steek de USB Bluetooth-adapter in de computer. Als de apparaten 
met succes op elkaar zijn afgestemd, stopt de LED op de headset met 
knipperen.

De geluidsinstellingen van de computer 
aanpassen 

1. Open op uw computer Geluiden en audioapparaten vanaf het 
confi guratiescherm en selecteer het tabblad Audio.

2. Ga naar de standaardapparaten voor Afspelen van geluid en 
Opnemen van geluid en zorg dat Plantronics Bluetooth-adapter 
wordt geselecteerd.

3. Druk op OK.



8

De headset gebruiken in combinatie met 
Dragon 

Let op het volgende wanneer u een nieuwe 
gebruiker voor uw headset in Dragon aanmaakt :

1. Steek de USB-adapter van de Calisto-microfoon 
in uw PC. Zorg ervoor dat de headset is 
opgeladen, op de adapter is afgestemd en is 
ingeschakeld. Vervolgens start u Dragon.

2. U kunt nu een nieuw gebruikersprofi el in Dragon 
aanmaken voor gebruik met deze microfoon. Als u echter al een profi el 
in Dragon hebt, kunt u hieraan een Calisto-microfoon toevoegen via het 
menu Profi el op de Dragon-balk. Meerdere geluidsbronnen in hetzelfde 
profi el bieden het voordeel dat u voor elk van deze bronnen beschikt over 
dezelfde aanpassingen, zoals woorden en zinnen die u hebt toegevoegd 
aan het lexicon. 

OPMERKING  als de headset-microfoon is ingeschakeld, raakt de batterij 
sneller leeg dan wanneer de headset in stand-by modus staat. Om de 
levensduur van de batterij/gesprekstijd te verlengen, kunt u de headset-
microfoon het beste uitschakelen als u deze niet gebruikt.

3. Als Dragon een lijst met geluidsbronnen weergeeft waaruit u een keuze 
kunt maken (tijdens het aanmaken van een profi el of het toevoegen van 
een geluidsbron), selecteert u Enhanced Bluetooth (in Dragon versie 12) of 
Bluetooth (in eerdere versies).

4. Als Dragon u vraagt om uw 
geluidssysteem te kiezen, 
selecteert u Plantronics BT 
Adapter in de lijst en klikt u 
op Volgende om verder te 
gaan met het instellen van 
de gebruiker.
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5. Als Dragon meldt dat uw luistervolume te laag is terwijl u de tekst in de 
wizard voor nieuwe gebruikers leest, is de headset-microfoon mogelijk 
uitgeschakeld. Zorg dat de headset is ingeschakeld en probeer de tekst 
opnieuw te lezen.

OPMERKING  als de melding van Dragon dat uw luistervolume te laag 
is, blijft verschijnen, is uw Windows-geluidssysteem mogelijk niet goed 
ingesteld. Ga naar http://netherlands.nuance.com/ondersteuning/

6. Als u met Dragon via uw headset dicteert, dient u de microfoon ook in 
Dragon in te schakelen als de headset-microfoon is ingeschakeld. Als 
u de microfoon in Dragon wilt inschakelen, drukt u op de (+)-toets op 
het numerieke toetsenblok of u klikt op de knop met de microfoon in 
de DragonBar.

 De microfoon    De microfoon  
 is uitgeschakeld is ingeschakeld

OPMERKING  zelfs als het pictogram met de Dragon-microfoon rood is 
en horizontaal staat, wat betekent dat de microfoon is uitgeschakeld, is de 
headset-microfoon mogelijk nog steeds ingeschakeld. Als u Dragon niet 
meer gebruikt, kunt u controleren of de headset-microfoon in de stand-by 
modus staat. Het lampje van de USB-adapter brandt ononderbroken blauw 
in stand-by modus en knippert als de headset-microfoon is ingeschakeld 
(actief). U kunt de headset ook uitschakelen om de levensduur van de 
batterij te verlengen. 

OPMERKING  als de Plantronics BT-adapter niet in stap 4 wordt 
weergegeven of wanneer u wordt gevraagd de Leerfase uit te voeren terwijl 
u dat al eerder gedaan hebt, dient u de USB Bluetooth-adapter eventueel te 
verwijderen en opnieuw aan te sluiten.

BELAGRIJK  let er op als u Dragon gebruikt, dat u de USB-adapter van de 
microfoon steeds op dezelfde USB-poort van de computer aansluit, en altijd 
voordat u Dragon start.
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