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S1. Welkom
Bedankt dat u de BlueParrott B350-XT 
gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan 
zult beleven!

Kenmerken BlueParrott B350-XT

• Elimineert 96% van het achtergrondgeluid
• Tot 24 uur gesprekstijd
• Aanpasbare Parrott ButtonTM

• Duurzaam ontwerp met IP54-classificatie
• Verbeterde, comfortabelere headband
• VoiceControlTM

• Grote, gebruiksvriendelijke toetsen
• Draadloos bereik tot 100 meter



5

N
ED

ER
LA

N
D

S2. Overzicht 
BlueParrott B350-XT

2.1 meegeleverde accessoires

 
 

USB-kabel Autolader

Extra oorkussentje Windbeschermhoes

Parrott ButtonTM 
Spraakopdrachten

Mute-stand microfoon 
inschakelen 

Volume omhoog

Multifunction-toets 
Aan/uit (ingedrukt houden)

Oproep beantwoorden
Oproep weigeren 

(ingedrukt houden)
Statuslampje

Oplaadpoort 

Volume omlaag 
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S3. Dragen

Plaats de microfoon precies voor de hoek van 
uw mond. Verstel de lengte van de hoofdband 
zodat de headset comfortabel op uw hoofd 
past.
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3.1 De spanning van de hoofdband 
verstellen

Als de hoofdband te strak of te los aanvoelt, 
kunt u het metalen deel van de hoofdband 
verbuigen voor de optimale pasvorm. 

Om de spanning van de hoofdband aan te 
passen, pakt u de headset stevig vast en rekt 
het metalen deel uit of drukt het in om het 
naar uw voorkeur te vormen. U moet mogelijk 
enige kracht gebruiken om de vorm van de 
hoofdband aan te passen.
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S4. Opladen
Om de headset op te laden, sluit u de USB-
oplaadkabel aan op de oplaadpoort van de 
headset. Wij raden u aan de headphones op te 
laden met de meegeleverde oplaadkabel, maar 
u kunt ook een compatibele oplader gebruiken. 
Het duurt ongeveer 3,5 uur om de batterij 
volledig op te laden.
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Tijdens het laden geeft het indicatielampje de 
laadstatus aan. Rood geeft aan dat de headset 
wordt opgeladen. Blauw geeft aan dat de 
headset volledig is opgeladen.

Opladen Volledig opgeladen
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5.1 Aan-/uitschakelen

Houd de Multifunction-toets ingedrukt totdat 
de lampje rood knippert en u "Power on" of 
"Power off" hoort.

Inschake-
len 

2 sec

Uitschake-
len 

4 sec

Inschakelen Uitschakelen
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5.2 Koppelen met uw smartphone

1. Zorg dat de headset uitgeschakeld is.
2. Houd de Multifunction-toets ingedrukt tot u 

"Power on" hoort. Houd de knop nog 
ongeveer 6 seconden ingedrukt totdat het 
lampje afwisselend blauw en rood knippert 
en u "Pair mode" hoort. De headset is nu 
klaar om te koppelen.

3. Ga naar het Bluetooth-menu op uw 
smartphone en selecteer de BlueParrott 
B350-XT in de lijst met beschikbare 
apparaten.

Pair mode

1 2

6 sec
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5.3 Verbinden met uw smartphone 
via NFC

1. Controleer of uw headset ingeschakeld is en 
of NFC ingeschakeld is op uw smartphone.

2. Houd de NFC-zone van uw smartphone 
tegen de NFC-zone van de headset totdat uw 
smartphone de verbinding bevestigt.

NFC-zone
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6.1 Oproepen

  Functie van de toetsen

Oproep 
beantwoorden

Druk op de 
Multifunction-toets of 
zeg "Answer"

Oproep beëindigen Druk op de 
Multifunction-toets

Oproep weigeren

Houd de 
Multifunction-toets 2 
seconden ingedrukt of 
zeg "Ignore"

Voice-assistent 
activeren (bijv. Siri, 
Google Assistant, 
Amazon Alexa)

Druk op de 
Multifunction-toets 
wanneer u niet in 
gesprek bent

Parrott ButtonTM 
Spraakopdrachten

Mute-stand microfoon 
inschakelen 

Volume omhoog

Multifunction-toets 
Aan/uit  

(ingedrukt houden)
Oproep beantwoorden

Oproep weigeren 
(ingedrukt houden)

Statuslampje

Oplaadpoort 

Volume omlaag 
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Volume aanpassen

Druk op de toets 
Volume up of Volume 
down terwijl u in 
gesprek bent of naar 
muziek luistert

Indicatielampjes 
in-/uitschakelen

Druk tegelijkertijd op 
de toetsen Volume up 
en Volume down

Audio-overdracht 
van headset naar 
smartphone

Tijdens een gesprek 
houdt u de Volume 
down-toets 2 seconden 
ingedrukt om de 
audio van het gesprek 
door te schakelen 
naar uw gekoppelde 
smartphone. Herhaal 
dit om de audio van 
het gesprek terug te 
schakelen naar uw 
headset

Laatste nummer 
opnieuw kiezen

Houd de Volume down-
toets ingedrukt tot u 
een pieptoon hoort

Mute-stand 
microfoon in-/
uitschakelen

Druk op de Parrott-
toets terwijl u in 
gesprek bent. Houd 
de toets Volume up 2 
seconden ingedrukt

U hoort een 
lijst met 
spraakopdrachten

Druk op de Parrott-
toets terwijl u niet in 
gesprek bent en zeg 
"What can I say?"
Houd de Volume 
up-toets 2 seconden 
ingedrukt
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6.2 De Parrott ButtonTM

Standaard activeert de Parrott Button uw 
spraakopdrachten terwijl u niet in gesprek 
bent, of activeert de mute-stand van de 
microfoon tijdens een gesprek. De toets kan 
echter ook voor andere functies worden 
geconfigureerd, zoals een snelkeuzenummer.

Om de Parrott Button-functionaliteit te 
wijzigen, downloadt en gebruikt u de 
BlueParrott-app voor Android of iOS.

6.3 Meerdere gesprekken afhandelen

De headset kan meerdere oproepen tegelijk 
ontvangen en afhandelen.

Meerdere gesprekken afhandelen

Het huidige 
gesprek 
beëindigen en de 
binnenkomende 
oproep 
beantwoorden

Druk op de 
Multifunction-toets 
om het huidige gesprek 
te beëindigen. Druk 
vervolgens op de 
Multifunction-toets 
om de binnenkomende 
oproep te beantwoorden.

Het huidige 
gesprek in 
de wacht 
zetten en een 
binnenkomende 
oproep 
beantwoorden

Druk twee keer snel 
twee keer op de 
Multifunction-toets
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6.4 Spraakopdrachten

Om spraakopdrachten te gebruiken, drukt u op 
de Parrott-toets geeft u een opdracht. U kunt 
ook "What can I say?"zeggen om de lijst met 
spraakopdrachten te beluisteren.

Lijst met spraakopdrachten

What can I say? Geeft een lijst van beschikbare 
opdrachten

Phone 
Command

Activeert de voice-assistent van de 
verbonden smartphone (Siri of Google 
Assistant)

Answer Accepteert een binnenkomende 
oproep

Ignore
Weigert de binnenkomende oproep 
en stuurt deze naar voicemail (indien 
beschikbaar)

Pair mode Zet de headset in de koppelstand

Am I 
connected?

Controleert of de headset is verbonden 
met een smartphone en kondigt ook 
de signaalsterkte aan (afhankelijk van 
de telefoon) 

Check battery
Geeft het batterijniveau van de 
headset en de gekoppelde smartphone 
aan (indien van toepassing)

Redial Belt het laatstgekozen nummer 
opnieuw

Callback Belt de laatste binnengekomen oproep 
terug (indien nummer beschikbaar is)

Cancel Annuleert de huidige opdracht



17

N
ED

ER
LA

N
D

S

6.5 Multipoint-modus

De headset kan worden gekoppeld met 8 
smartphones en kan met twee smartphones 
tegelijk worden verbonden (Multipoint-modus).

Om twee smartphones te verbinden volgt u de 
gebruikelijke procedure voor elke smartphone 
afzonderlijk (raadpleeg sectie 5).

De BlueParrott B350-XT volgt beide telefoons 
en stelt u in staat om een oproep te 
beantwoorden met de headset.

Als u in gesprek bent en de andere smartphone 
een oproep ontvangt, hoort u een melding in 
de headset.

6.6 Resetten

Door de headset te resetten wordt de lijst met 
gekoppelde apparaten gewist. 

1. Zorg dat de headset ingeschakeld is.
2. Houd de toetsen Volume up en Volume 

down ingedrukt tot u twee piepjes hoort, 
gevolgd door "Pair mode", of tot het lampje 
afwisselend rood en blauw knippert.

U moet uw headset opnieuw koppelen met uw 
smartphone.
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BlueParrott-app

Push-to-talk met uw contacten 
op Dial2Do's MySay-netwerk.

BlueParrott-app

Programmeer uw Parrott 
ButtonTM waar en wanneer 
u maar wilt.

Push-to-talk met uw contacten 
op Dial2Do's MySay-netwerk.
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8.1 Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen op blueparrott.com/
help/b350xt-BPB35020

8.2 UW HEADSET ONDERHOUDEN

• Om de batterij in optimale staat te houden 
moet u de headset niet te warm of te koud 
bewaren, zoals in een afgesloten voertuig in 
de zomer of onder winterse omstandigheden.

• Als de headset vies is, raden wij aan deze te 
reinigen met een zachte, stofvrije doek die u 
bevochtigd heeft met een klein beetje 
schoon water.

• Bewaar de headset niet voor langere tijd 
zonder ze op te laden (max. drie maanden).
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