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Port de încărcare

Indicator luminos cască (LED)

Buton central: redare/pauză muzică

Buton central: Activarea apelării vocale, căutare şi alte comenzi smartphone

Buton central: preluare/terminare/respingere apel

Buton central: Reapelare

Buton central: pornire/oprire

Buton central: Verificare stare; nivel baterie şi stare conexiune

+ Butonul de creştere a volumului: salt la melodia următoare

+ Buton de creştere a volumului: măreşte volumul

- Buton de micşorare a volumului: redă următoarea melodie

- Buton de micşorare a volumului: reducere volum

+ sau - Buton de Creştere şi Scădere a volumului: dezactivare/reactivare sunet

Citiţi ghidul cu instrucţiuni de siguranţă pentru informaţii importante privind siguranţa, încărcarea,
bateria şi normele înainte de a utiliza casca.

Prezentare generală butoane pe fir

Siguranţa înainte de toate
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Prima dată când porniţi căştile, procesul de împerechere începe.

1 Alimentaţi casca apăsând butonul Central până când auziţi „pairing” (în curs de asociere) şi lampa
cu LED luminează intermitent red and blue.

2 Activaţi Bluetooth® pe telefonul dvs. pentru a căuta dispozitive noi.
• iPhone > Setări > Bluetooth > Pornit*

• Setările pentru Android > > Bluetooth > Pornit > Scanare*

NOTĂ *Meniurile pot varia în funcţie de dispozitiv.

3 Selectaţi „PLT BBFIT300 SERIES ”.
Dacă este necesar, introduceţi patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptaţi
conexiunea.

Odată ce aceasta este asociată cu succes, auziţi „asociere reuşită” iar indicatorul va înceta să
clipească.

Cu casca oprită ţineţi apăsat butonul Central până când auziţi „pairing” (în curs de asociere).
NOTĂ Acum puteţi conecta până la 2 dispozitive la căştile dvs.

Împerechere

Împerecherea

Mod împerechere
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Apăsaţi butonul Central timp de 2 secunde până când auziţi „power on” (pornire) sau „power off”
(oprire).

Opţiuni elementare

Pornire sau oprire
alimentare
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Atingeţi butonul Central .

Atingeţí butonul de Creştere (+) sau Scădere (–) volum.

Preluarea sau terminarea
unui apel

Ajustarea volumului
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Ascultaţi muzica, podcasturile, navigaţia şi alte transmisiuni audio pe căştile dvs.
NOTĂ Această funcţionalitate variază în funcţie de aplicaţie.

Redarea sau întreruperea sunetului
Atingeţi butonul Central.

Salt la melodia următoare
Apăsaţi butonul de creştere a volumului (+) mai mult de 1 secundă.

Muzică şi multe altele
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Repornire melodie
În timp ce materialul audio este întrerupt, atingeţi butonul central şi astfel puteţi auzi melodia
repornind.

Redarea melodiei anterioare
Apăsaţi butonul de Scădere volum până când auziţi tonul de confirmare pentru a reporni melodia
curentă. Apăsaţi butonul de două ori (fiecare apăsare până sa aude tonul de confirmare) pentru a
trecere la următoarea melodie.

Comenzi pentru muzică şi apeluri
Accesaţi butoanele de pe fir cu mâna dreaptă sau stângă, cum vă simţiţi mai comod.
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În cazul în care căştile dvs. pierd conexiunea Bluetooth la telefon, acesta va încerca automat să se
reconecteze.

În cazul în care căştile nu se pot reconecta, atingeţi o dată orice tastă sau conectaţi-le manual
prin funcţia Bluetooth a telefonului. În cazul în care casca dvs. rămâne în afara razei de acoperire
timp de peste 90 de minute, modul DeepSleep se va activa.

În timpul unei conversaţii, apăsaţi şi menţineţi butonul de Creştere volum sau cel de Scădere
volum, până când auziţi mesajul „mute on” (mod mut activat) sau „mute off” (mod mut dezactivat).
Când modul mut este activat, un mesaj de alertă se repetă la fiecare 15 minute.

Atingeţi de două ori butonul Central pentru a apela ultimul număr format.

Reconectare

Dezactivarea sunetului din
cască

Reapelarea ultimului
număr
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Uşa care acoperă portul de încărcare este localizată pe partea stângă a controlerului cu fir.
Deschideţi-o cu unghia. Pentru performanţe optime, încărcaţi complet bateria înainte de utilizare.

Durează până la 2 ore pentru a încărca complet căştile, pornind de la o stare complet descărcată.
În timpul încărcării, lumina indicatorului este roşie şi se stinge odată finalizată încărcarea.

Pentru cel mai bun sunet, este necesară o bună acoperire a canalului auricular. Încercaţi diferite
dimensiuni de pernuţe auriculare pentru a afla care vi se potriveşte mai bine. Există posibilitatea ca
cele două pernuţele auriculare să fie de dimensiuni diferite pentru o fixare mai bună. Crestătura
pernuţei auriculare din dreapta este mai mare decât cea a pernuţei auriculare din stânga.

1 Încercaţi Introduceţi pernuţele auriculare în urechi şi asiguraţi-vă că bucla de fixare este corect
aşezată pe ureche.

Bucla de fixare ar trebui să fie comodă odată ce este corect aşezată pe ureche.

Ascultaţi melodia preferată în timp ce încercaţi fiecare pernuţă pentru ureche şi selectaţi-o pe
aceea care vă oferă cel mai bun sunet şi cea mai bună fixare.

2 Scoateţi pernuţa auriculară Pentru a scoate pernuţa auriculară, trageţi cu forţă.

Încărcare şi montare

Încărcare

Obţineţi cel mai bun sunet
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3 Înlocuiţi pernuţa auriculară Împingeţi pernuţa auriculară pe casca intra-auriculară marcată cu „L”
sau „R” astfel încât crestătura de pe pernuţa auriculară din cauciuc să se alinieze cu crestătura
pernuţei auriculare din plastic din casca intra-auriculară.

4 Curăţaţi pernuţa auriculară Când pernuţele auriculare devin murdare, se recomandă să le curăţaţi
cu un şerveţel cu alcool sau cu un beţişor de urechi înmuiat în alcool izopropilic. Alcoolul distruge
bacteriile care pot cauza mirosul şi curăţă orice murdărie sau ceară din urechi.

5 Când cablul devine murdar se recomandă să utilizaţi o lavetă umedă cu săpun pentru a-l curăţa
după cum este necesar.

1 Treceţi cablul căştii pe după gât şi ataşaţi clema pentru prindere pe spatele cămăşii pentru a
maximiza prinderea şi stabilitatea căştii.

2 Prinderea cablului rămas în buclă cu o clamă reprezintă o altă opţiune de îmbunătăţire a fixării şi
stabilităţii în locul ataşării lui la articolele vestimentare.

Purtaţi casca
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Încărcaţi bateria descărcată 15 minute pentru până la o oră întreagă de ascultat muzică.

Căştile intra-auriculare pot asocia şi conecta 2 dispozitive. Pentru a accesa modul asociere după
primul proces de asociere, începeţi cu căştile intra-auriculare pornite şi inactive. Apăsaţi şi
menţineţi apăsate simultan butoanele pentru Creştere şi Scădere volum până când auziţi „pair
mode” (mod asociere) şi LED-ul luminează intermitent în roşu şi albastru.

Este uşor să răspundeţi la apelurile primite pe două dispozitive.

Dacă sunteţi într-o convorbire, veţi auzi un ton de apel de notificare despre primirea unui apel de
pe al doilea dispozitiv asociat.

Pentru a răspunde la un al doilea apel, atingeţi butonul Central pentru a încheia apelul curent şi a
răspunde automat la noul apel. Dacă optaţi să nu răspundeţi la al doilea apel, acesta va fi
direcţionat către căsuţa vocală.

Funcţii cască

Încărcare rapidă

Asociaţi dispozitive
multiple

Utilizaţi două dispozitive
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Siri, Google Now™, Cortana Când nu sunteţi în timpul unui apel, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul Voce timp de 2 secunde, până auziţi tonul. Aşteptaţi ca telefonul să activeze apelarea
vocală, căutarea şi alte comenzi vocale ale smartphone-ului.

Casca vă transmite informaţii despre modificările de stare. Spre exemplu:

„Cască activată”

„Împerechere reuşită”

„Telefon 1 conectat”

„No phone is connected” (Niciun telefon conectat)

„Mut activat”

Control vocal

Anunţuri vocale
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Dacă vă lăsaţi casca pornită, dar în afara zonei de acoperire a telefonului dvs. asociat timp de peste
120 de minute, casca va păstra nivelul bateriei intrând în modul DeepSleep.

Odată ce reintraţi în zona de acoperire a telefonului, atingeţi butonul Central pentru a ieşi din
modul DeepSleep.

Utilizaţi căştile la capacitate maximă prin instalarea aplicaţiei noastre mobile gratuite, Plantronics
Hub pentru iOS/Android. Exploraţi toate funcţiile căştilor, vizualizaţi instrucţiunile şi contactaţi
asistenţa Plantronics cu uşurinţă de pe smartphone-ul dvs.

plantronics.com/software

Mod DeepSleep

Instalaţi aplicaţia
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RO
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Asistenţă în limba engleză

Pentru detalii legate de garanţie, accesaţi plantronics.com/warranty.

Asistenţă

AVEŢI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENŢĂ?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Plantronics, Inc. Plantronics şi RIG sunt mărci comerciale ale Plantronics, Inc. înregistrate în SUA şi alte ţări.Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep,
Plantronics şi Simply Smarter Communications sunt mărci comerciale ale Plantronics, Inc. înregistrate în SUA şi în alte ţări, iar PLT este marcă comercială a
Plantronics, Inc. iPhone şi iTunes sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA. şi în alte ţări. Bluetooth este marcă comercială înregistrată
deţinută de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Plantronics are loc sub licenţă. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor
respectivi.

Patente: EM 002814079; patente în aşteptare.

208877-24 (01.18)
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