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PODÍVEJTE SE DOBŘE

TLAČÍTKO HOVORU
•	 Přijetí či ukončení hovoru (1 stisk)
•	 Opětovné vytočení hovoru (2 stisky)
•	 Spuštění hlasového vytáčení telefonu (stisk 

na 2 s do zaznění tónu)
•	 Obnovení přerušeného připojení Bluetooth  

(1 stisk, pokud se sluchátka automaticky 
nepřipojí)

•	 Zrušení indikace zmeškaného hovoru 
kontrolky LED (1 stisk)

•	 Odmítnutí hovoru (stisk na 2 s)
•	 Přepojení hovoru na telefon / z telefonu   

(stisk na 2 s během hovoru)
•	 Aktivace/deaktivace kontrolky LED indikující 

probíhající hovor (při zapnutí, stisk tlačítka 
hovoru a zvýšení hlasitosti na 2 s)

NABÍJECÍ MIKROPORT USB
•	 Při použití síťové nabíječky: 

1 hodinu před prvním použitím 
3 hodiny (100% nabití)

•	 Během nabíjení sluchátka nepoužívejte

TLAČÍTKA HLASITOSTI/POSUNU
•	 Zvýšení a snížení hlasitosti (1 stisk pro 

každou změnu úrovně)
•	 O skladbu vpřed nebo zpět (stisk na 2 s pro 

každou změnu skladby)
•	 Aktivace a deaktivace funkce OpenMic™ 

(stisk tlačítka hovoru a snížení hlasitosti na 3 s)

KONTROLKA LED
•	 Nabíjení (svítí červeně)
•	 Plně nabito (na chvíli se modře rozsvítí)
•	 Vybitá baterie (2× červeně blikne 

každých 15 minut)
•	 Probíhá hovor (během hovoru každé 

2 s modře blikne)
•	 Zmeškaný hovor (opakovaně 3× fialově 

bliká po dobu 5 minut nebo do zrušení)
•	 Režim párování (opakovaně bliká 

červeně a modře) 

TLAČÍTKO MUSIC
•	 Přehrávání a pozastavení (1 stisk)
•	 Zvýraznění basů (stisk na 2 s)
•	 Ztišení hudby nebo hovoru (1 stisk)
•	 Pomocí funkce OpenMic™ pozastavíte 

přehrávání hudby a aktivujete mikrofon 
(1 stisk) 

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ/PÁROVÁNÍ
•	 Zapnutí/vypnutí (stiskem na 2 se 

zařízení zapíná, stiskem na 4 s se vypíná)
•	 Režim aktivace párování po úvodním 

nastavení (stisk, dokud kontrolka LED 
nebliká červeně/modře)

•	 Kontrola stavu baterie (1 stisk)

+
-

Buďte opatrní. Než začnete používat 
nová sluchátka, prostudujte si brožuru 
„Pro vaše bezpečí“ obsahující důležité 
informace o bezpečnosti, nabíjení, baterii 
a poučení o zákonných opatřeních.
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PŘIPOJENÍ K TELEFONU

„Párování“ propojuje 
sluchátka telefon. Jedná se 
o jednorázový proces, vyjma 
ztráty připojení a párování 
nového telefonu.

1. PŘÍPRAVA
Na příslušném zařízení aktivujte 
funkci Bluetooth a poté jej nechte 
přidat, vyhledat či rozpoznat nová 
zařízení s technologií Bluetooth.

Nabídky se v různých 
telefonech liší:

iPhone: Nastavení > Obecné 
> Bluetooth > Zapnuto (začne 
vyhledávání zařízení)

Smartphone BlackBerry®: 
Nastavení/Volby > Bluetooth: 
Zapnuto > Vyhledávat zařízení

2. NASTAVENÍ
První použití po vybalení:

Nechte vypnutá sluchátka a aktivujte 
režim párování Bluetooth stisknutím 
tlačítka napájení/párování na 2 s. 
Kontrolka LED bliká modře a 
červeně a oznámí tak, že zařízení je 
v režimu párování.

Párování nového telefonu a 
opětovné připojení původního 
telefonu:

Vypněte sluchátka a tiskněte tlačítko 
napájení/párování, dokud nezačne 
kontrolka LED blikat červeně/modře.

3. PŘIPOJENÍ
V seznamu zařízení Bluetooth ve 
vašem zařízení vyberte položku 
„PLT_BB903+“.

Jestliže vás zařízení vyzve k zadání 
hesla, zadejte čtyři nuly (0000). Na 
displeji se mohou objevit hvězdičky 
(****).

Některá zařízení rovněž po 
dokončení párování vyžadují 
 potvrzení připojení.

Po úspěšném dokončení párování 
a připojení přestane kontrolka LED 
sluchátek blikat modře a červeně.

Nyní můžete začít telefonovat 
pomocí klávesnice zařízení nebo 
funkce hlasového vytáčení.

PLT_BB903+
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OSOBNÍ PŘIZPŮSOBENÍ

Nejlepšího zvukového výkonu a příjemného usazení 
sluchátek docílíte nastavením sluchátek tak, aby jemně 
spočívala v uších a kolem krku.

1. Stereofonní kabel si zavěste na krk.

2. Za ucho si nasaďte jedno sluchátko a pomocí posuvné 
části a nastavení natočení ho zajistěte v uchu.

3. Krok 2 opakujte s druhým sluchátkem a nastavte obě 
sluchátka tak, aby vám pohodlně a řádně držela v uších. 
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HLÁŠKY ZAŘÍZENÍ

HLÁŠKA JEJÍ VÝZNAM VÝSKYT HLÁŠKY
Listening time: 
(5 hrs, 4 hrs, 3 hrs, 
2 hrs, 1 hr)

Doba poslechu: 
(5 h, 4 h, 3 h, 2 h, 1 h)

Po zapnutí sluchátek stisknutím tlačítka napájení na 2 s 
nebo po krátkém stisknutí při přehrávání hudby.

Battery low Vybitá baterie Baterie vydrží dalších přibližně 30 minut, poté ji bude 
nutné dobít. 

Recharge battery Nabijte baterii Baterie vydrží dalších přibližně 10 minut, poté ji bude 
nutné dobít. 

Connected Připojeno Po stisknutí tlačítka napájení za účelem zapnutí zařízení 
nebo opětovného navázání vypadlého připojení 
Bluetooth. 

Incoming call Příchozí hovor V případě příchozího hovoru.
Track forward/back O skladbu vpřed 

nebo zpět
Po 2sekundovém stisknutí tlačítka vpřed (+) nebo 
zpět (-).

Mute on Zapnutí ztišení Po stisknutí tlačítka Music během hovoru.
Mute off Vypnutí ztišení Při ztišení během hovoru, po stisknutí tlačítka Music. 
Lost connection Ztráta připojení Při ztrátě připojení Bluetooth mezi telefonem a sluchátky.

Tato sluchátka 
našeptávají různá 
stavová upozornění při 
zapnutí, vypnutí, před 
úplným vybitím během 
poslechu nebo při 
ztrátě připojení 
Bluetooth k telefonu 
a jeho obnovení.
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TIPY

Zahájení hovorů hlasovým 
vytáčením: 

Sluchátka umožňují využívat funkci 
hlasového vytáčení telefonu. Na 2 s 
stiskněte tlačítko hovoru a vyčkejte do 
zaznění hlubokého tónu. Telefon vás 
může vyzvat hláškou typu „Vyslovte 
jméno“. Podrobnosti naleznete 
v dokumentaci příslušného telefonu.

Mějte přehled o tom, co se kolem 
vás děje:

Sluchátka jsou vybavena funkcí 
OpenMic™, která umožňuje pozastavit 
hudbu, chcete-li vnímat zvuky z okolí 
nebo s někým hovořit. Tuto funkci 
aktivujete jedním stiskem tlačítka 
Music. Opětovným stiskem ji opět 
deaktivujete a můžete pokračovat 
v poslechu hudby. 

Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte 
na 3 s tlačítko hovoru a snížení 
hlasitosti (zazní hluboký, vysoký 
a hluboký tón). Chcete-li tuto funkci 
opět zapnout, stiskněte na 3 s tlačítko 
hovoru a snížení hlasitosti (zazní vysoký, 
hluboký a vysoký tón).

Zkontrolujte stav baterie:
Pokud během hovoru nebo při 
poslechu hudby zbývá méně než 
10 minut času provozu , zazní 3 
vysoké tóny.

Stav baterie můžete kdykoliv 
zkontrolovat stisknutím tlačítka 
napájení. Sluchátka oznámí zbývající 
čas provozu. 

Stav baterie udává i červené blikání 
kontrolky LED. 

1 bliknutí = 
baterie je nabitá více než ze 2/3  
2 bliknutí = 
baterie je nabitá z 1/3–2/3  
3 bliknutí = 
baterie je nabitá méně než z 1/3

Buďte poblíž zařízení: 
Dosah připojení Bluetooth mezi 
zařízením a sluchátky činí přibližně 
10 metrů (33 stop). Při vyšší vzdálenosti 
dochází ke ztrátě kvality zvuku 
a připojení. Nejlepšího příjmu docílíte, 
budete-li mít zařízení umístěné na levé 
straně těla.

Naučte se obnovit připojení 
Sluchátka se pokoušejí navázat 
ztracené připojení Bluetooth. Pokud 
se to nedaří, jednou stiskněte tlačítko 
hovoru nebo se znovu ručně připojte 
pomocí nabídky Bluetooth telefonu.
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SPECIFIKACE

Doba hovoru/poslechu Až 7 hodin

Pohotovostní režim Až 7 dní

Provozní vzdálenost (dosah) Až 10 metrů (33 stop) od zařízení

Hmotnost sluchátek 34 g

Rozměry sluchátek D × Š × V = 330 mm × 20 mm (v nejširším bodě 
sluchátek) × 57 mm

Konektor pro nabíjení Nabíjecí mikroport USB

Typ baterie Nabíjecí, bez možnosti výměny, lithium ion polymer

Doba nabíjení (maximální) 3 hodiny

Požadavky na napájení 5 V DC – 180 mA

Verze technologie Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) a přenos datových 
paketů eSCO

Profily Bluetooth Podpora technologií Advanced Audio Distribution 
(A2DP), Audio/Video Remote Control (AVRCP), 
Handsfree (HFP) verze 1.5  
a Headset (HSP) verze 1.1

Provozní, skladovací a 
nabíjecí teplota

0–40 °C (32–104 °F)
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POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?

Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
+44 (0)1793 842443*

Czech Republic 
+44 (0)1793 842443*

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

Plantronics GmbH 
Hürth, Deutschland 
Kundenservice: 
Deutschland  0800 9323 400 
Österreich  0800 242 500 
Schweiz  0800 932 340

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Iberia, S.L. 
Madrid, España 
Tel: 902 41 51 91

Finland 
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
Tel: 0800 945770

Plantronics BV 
Regus House 
Harcourt Centre 
Harcourt Road 
Dublin 2, Ireland 
Service ROI: 1800 551 896

  למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

További információk: 
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Acoustics  
Italia Srl, Milano, Italia 
Numero Verde: 800 950934

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Nederland 
NL 0800 7526876 
BE 0800 39202 
LUX 800 24870

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej informacji:  
+44 (0)1793 842443*

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
+44 (0)1793 842443*

Дополнительная 
информация: 
+44 (0)1793 842443*

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
+44 (0)1793 842443*
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* Podpora v angličtině. www.plantronics.com



Informace o bezpečnosti:  
Viz samostatná brožura „Pro vaše bezpečí“.

Podrobnosti 2leté omezené záruky: 
www.plantronics.com/warranty

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?

Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands
www.plantronics.com       
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