
AFLAŢI
MAI MULTE

Căşti BackBeat™ 903+ Bluetooth®
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PRIVIŢI CU ATENŢIE

BUTON APELURI
•	 Preluare sau terminare apel (1 atingere)
•	 Reformare număr (2 atingeri)
•	 Iniţiere apelare vocală(apăsare timp de 2 

secunde până la auzirea unui ton)
•	 Refacere conexiune Bluetooth pierdută  

(1 atingere dacă nu se reconectează automat 
căştile)

•	 LED de anulare apel ratat (1 atingere)
•	 Respingerea unui apel (apăsare timp de 2 

secunde)
•	 Transferare apel către/de la telefon (în timpul 

apelului, apăsare timp de 2 secunde)
•	 LED de activare/dezactivare în timpul unui 

apel (în timpul alimentării, apăsare timp de 2 
secunde pe butoanele de apel şi de creştere a 
volumului)

PORT DE ÎNCĂRCARE MICRO USB
•	 Utilizare cu încărcător CA: 

1 oră înainte de prima utilizare 
3 ore (încărcare 100%)

•	 Nu utilizaţi căşti în timpul încărcării

BUTOANE DE VOLUM/PIESE
•	 Creştere/Scădere volum (1 atingere pentru 

trecerea la alt nivel)
•	 Piesă înainte/înapoi (apăsare timp de 2 

secunde pentru schimbarea piesei)
•	 Activare/Dezactivare OpenMic™ (apăsare 

timp de 3 secunde pe butoanele de apel şi de 
scădere a volumului)

LED
•	 În curs de încărcare (roşu continuu).
•	 Complet încărcate (clipeşte scurt 

albastru continuu)
•	 Baterie descărcată (clipeşte roşu de 2 

ori, o dată la 15 minute)
•	 Apel în curs (clipeşte albastru la fiecare 

2 secunde, în timpul unui apel)
•	 Apel ratat (clipeşte violet de 3 ori, timp 

de 5 minute sau până la anulare)
•	 Mod de împerechere (clipiri albastre/

roşii repetate) 

BUTON MUZICĂ
•	 Redare/Pauză (1 atingere)
•	 Amplificarea başilor (apăsare timp de 

2 secunde)
•	 Dezactivare sonor muzică sau apel 

(1 atingere)
•	 Utilizare OpenMic™ pentru a întrerupe 

muzica şi a activa microfonul (1 atingere) 

BUTON DE ALIMENTARE/
ÎMPERECHERE
•	 Pornire/Oprire (apăsare timp de 2 

secunde pentru pornire, apăsare timp 
de 4 secunde pentru oprire)

•	 Activare mod împerechere după 
configurare iniţială (apăsare până când 
LED-ul clipeşte roşu/albastru)

•	 Verificare nivel baterie (1 atingere)

+
-

Siguranţa înainte de toate! Citiţi ghidul cu 
instrucţiuni de siguranţă pentru informaţii 
importante privind siguranţa, încărcarea, bateria 
şi normele înainte de a utiliza noile dvs. căşti.
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CONECTAREA LA TELEFON

„Împerecherea“ conectează 
căştile cu telefonul. Aceasta 
este un proces singular dacă 
telefonul nu pierde conexiunea 
sau dacă nu doriţi să 
împerecheaţi un telefon nou.

1. PREGĂTIREA
Activaţi funcţia Bluetooth a 
dispozitivului, apoi utilizaţi setările 
telefonului pentru a adăuga/căuta/
descoperi noi dispozitive Bluetooth.

Telefoanele au diferite meniuri din 
care puteţi selecta:

iPhone: Settings (Setări) > General 
> Bluetooth > On (Activat) (iniţiază 
căutarea dispozitivelor)

Smartphone BlackBerry®: Settings/
options (Setări/Opţiuni) > Bluetooth: 
On (Pornit) > Search for devices 
(Căutare dispozitive).

2. SETAREA
Prima dată, imediat după livrare:

Având căştile oprite, activaţi modul 
de împerechere Bluetooth, apăsând 
butonul de alimentare/împerechere 
timp de 2 secunde. LED-ul clipeşte 
roşu/albastru pentru a indica modul 
de împerechere.

Împerecherea unui telefon nou/
reconectarea celui iniţial:

Având căştile oprite, apăsaţi butonul, 
apăsaţi butonul de alimentare/
împerechere până când LED-ul 
clipeşte roşu/albastru.

3. CONECTAREA
Selectaţi „PLT_BB903+“ din lista 
de dispozitive Bluetooth afişată pe 
dispozitiv.

Dacă dispozitivul solicită un cod 
de acces, introduceţi patru zerouri 
(0000). Pe ecran poate fi afişată 
secvenţa ****.

Unele dispozitive solicită confirmarea 
 conectării după împerechere.

LED-ul căştilor va înceta să clipească 
roşu/albastru odată ce acestea sunt 
împerecheate/conectate cu succes.

Acum puteţi efectua un apel utilizând 
tastatura dispozitivului dvs. sau 
funcţia de apelare vocală.

PLT_BB903+
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ADJUST THE FIT

Pentru performanţă sonoră optimă şi potrivire confortabilă 
şi sigură, căştile trebuie reglate pentru a se sprijini uşor în 
urechi şi în jurul cefei.

1. Treceţi cablul stereo pe după gât.

2. Treceţi o cască pe după ureche şi fixaţi elementul pentru 
ureche în ureche utilizând reglajul telescopic/pivotant.

3. Repetaţi pasul 2 cu cealaltă cască şi continuaţi reglarea 
pentru fiecare ureche până când ambele elemente pentru 
urechi sunt poziţionate confortabil şi sigur în urechile dvs. 
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ASCULTAŢI VOCEA

CE VEŢI AUZI CE ÎNSEAMNĂ 
ACEASTA

CÂND VEŢI AUZI

Listening time: 
(5 hrs, 4 hrs, 3 hrs, 
2 hrs, 1 hr)

Timp de ascultare: 
(5 ore, 4 ore, 3 ore, 2 
ore, 1 oră)

După ce apăsaţi butonul de alimentare timp de 2 
secunde pentru a porni alimentarea sau după ce apăsaţi 
scurt butonul în timpul redării muzicii

Battery low Nivel scăzut baterie Când mai aveţi aproximativ 30 de minute rămase înainte 
de a trebui reîncărcată bateria 

Recharge battery Reîncărcare baterie Când mai aveţi aproximativ 10 minute rămase înainte de 
a trebui reîncărcată bateria 

Connected Conectat După ce apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni 
alimentarea sau pentru a restabili o conexiune Bluetooth 
întreruptă 

Incoming call Primire apel Când la recepţionarea unui apel sună telefonul
Track forward/back Piesă înainte/înapoi După ce apăsaţi timp de 2 secunde fie butonul pentru 

piesa următoare +, fie butonul pentru piesa anterioară –
Mute on Mut activat După ce atingeţi butonul de muzică în timpul unui apel
Mute off Mut dezactivat În timpul modului mut în cursul unui apel, după atingerea 

butonului de muzică 
Lost connection Conexiune pierdută Când telefonul pierde conexiunea Bluetooth cu căştile

Aceste căşti şoptesc 
diverse mesaje de stare 
când le porniţi/opriţi, 
vi se termină timpul de 
ascultare sau pierdeţi/
restabiliţi conexiunea 
Bluetooth cu telefonul.
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SFATURI

Efectuaţi apeluri prin apelarea 
vocală: 

Căştile dvs. pot funcţiona cu funcţia 
de apelare vocală a telefonului. Apăsaţi 
butonul de apel timp de 2 secunde 
şi aşteptaţi tonul jos. Telefonul poate 
solicita „Name please” (Numele, vă 
rog). Verificaţi documentaţia telefonului 
pentru detalii.

Ascultaţi ce se întâmplă în jur:
Căştile utilizează funcţia OpenMic™ 
pentru întreruperea muzicii când doriţi 
să auziţi ce se întâmplă în jur sau să 
purtaţi o discuţie cu cineva de lângă 
dvs. Pentru a utiliza această funcţie, 
atingeţi o dată butonul de muzică, apoi 
atingeţi-l din nou când aţi terminat şi 
doriţi să reveniţi la redarea muzicii. 

Pentru a dezactiva această funcţie, 
apăsaţi butoanele de apel şi de scădere 
a volumului timp de 3 secunde (veţi auzi 
o serie de tonuri jos-înalt-jos). Pentru 
a reactiva această funcţie, apăsaţi 
butoanele de apel şi de scădere a 
volumului timp de 3 secunde (veţi auzi o 
serie de tonuri înalt-jos-înalt).

Verificaţi nivelul bateriei:
Dacă vă aflaţi în timpul unui apel sau 
ascultaţi muzică şi auziţi 3 tonuri înalte, 
înseamnă că v-au rămas mai puţin de 
10 minute de ascultare. 

În alte cazuri puteţi verifica nivelul 
bateriei atingând butonul de alimentare. 
Căştile vă vor spune câte ore de 
utilizare au mai rămas. 

De asemenea, LED-ul clipeşte roşu 
pentru a indica nivelul bateriei. 

1 clipire = Încărcare peste 2/3  
2 clipiri = Încărcare între 1/3 şi 2/3  
3 clipiri = Încărcare sub 1/3

Rămâneţi în apropierea 
dispozitivului: 

Bluetooth are o rază de acţiune de 
până la 10 metri (33 ft) între dispozitiv 
şi căşti, în afara căreia semnalul audio 
se degradează şi conexiunea se 
pierde. Pentru recepţie audio optimă, 
ţineţi dispozitivul în partea stângă a 
corpului dvs.

Modul de refacere a conexiunii: 
Căştile încearcă să restabilească o 
conexiune Bluetooth pierdută. Dacă 
nu este posibil, apăsaţi scurt o dată 
butonul de apel sau reconectaţi 
manual, prin intermediul meniului 
Bluetooth al dispozitivului.
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SPECIFICAŢII

Durată de vorbire/ascultare Până la 7 ore

Timp de standby Până la 7 zile

Distanţă de operare (rază de 
acţiune)

Până la 10 metri (33 ft) faţă de dispozitiv

Greutate căşti 34 grame

Dimensiuni căşti L x l x Î = 330 mm x 20 mm (în cel mai lat punct al 
căştii) x 57 mm

Conector de încărcare Micro USB

Tipul bateriei Litiu ion polimer, reîncărcabilă, neînlocuibilă

Timp de încărcare (maxim) 3 ore

Alimentare cu curent 5V CC 180 mA

Versiune Bluetooth 2.1 + Enhanced Data Rate (EDR) şi transfer de pachete 
de date eSCO

Profiluri Bluetooth Acceptă Advanced Audio Distribution (A2DP), Audio/
Video Remote Control (AVRCP), Hands-free (HFP) v1.5  
şi Headset (HSP) v1.1

Intervalul de temperatură 
pentru funcţionare, 
depozitare şi încărcare

0 – 40°C (32°F – 104°F)
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AVEŢI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENŢĂ?

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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www.plantronics.com*Cei de la relatii cu clientii va vor da detalii in limba engleza.



Informaţii privind siguranţa:  
consultaţi broşura separată “Pentru siguranţa dvs.”

Detalii privind garanţia limitată de 2 ani: 
www.plantronics.com/warranty

AVEŢI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENŢĂ?

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