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Port de încărcare

Indicator luminos (LED)

Răspundeţi/încheiaţi: Atingeţi o dată (1x)

Pornire: Ţineţi apăsat 2 secunde

Oprire: Ţineţi apăsat 4 secunde

Asociere® Bluetooth: Cu căştile oprite, ţineţi apăsat 4 secunde

Redare/Pauză muzică: Atingeţi o dată (1x)

Următoarea piesă: Ţineţi apăsat 2 secunde

Piesa anterioară: Ţineţi apăsat 2 secunde

Siri, Google
Assistant™

Ţineţi apăsat 2 secunde

+ Buton de creştere a volumului: Atingeţi pentru a mări volumul

- Buton de micşorare a volumului: Atingeţi pentru a reduce volumul

+ şi - Buton de creştere şi micşorare a volumului: dezactivare/reactivare sunet

+ şi Anularea activă a zgomotului: Ţineţi apăsat 2 secunde pentru a pentru activare/
dezactivare

- şi Smart Magnet: Ţineţi apăsat 2 secunde pentru activare/dezactivare

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

Prezentare generală căşti

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 roşu şi alb.

:04

“Pairing”

2 Selectaţi „Seria PLT BBGO410 ”.
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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Utilizaţi căştile la capacitate maximă prin descărcarea aplicaţiei noastre gratuite BackBeat pentru
iOS/Android™.

Prin intermediul acestei aplicaţii puteţi:
• Selectaţi limba

• Activaţi/dezactivaţii funcţiile

• Find MyHeadset

• Vizualizaţi ghidul de utilizare

Pentru beneficii maxime, instalaţi aplicaţia BackBeat pe fiecare dispozitiv asociat cu căştile.

Instalaţi aplicaţia
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Apăsaţi butonul central până când auziţi „pornire/oprire alimentare”.

Încărcare
Încărcarea completă a căştilor durează 2 ore. LED-ul căştilor se stinge după ce încărcarea este
finalizată.

Montare
La livrare, pernuţele auriculare medii sunt instalate pe căştile intra-auriculare. Încercaţi fiecare
pernuţă auriculară (mică, medie şi mare) şi alegeţi pernuţa care se potriveşte cel mai bine fiecărei
urechi.

RL

Opţiuni elementare

Pornire sau oprire
alimentare

Încărcare şi montare
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Înlocuiți pernuțele auriculare
Schimbarea pernițelor auriculare și fixarea lor se face cu ușurință Partea stângă și partea dreaptă
sunt indicate pe casca intra-auriculară sau pe pernuța auriculară.

1 Pentru a pune pernuța auriculară pe casca intra-auriculară, luați bucla penuței auticulare și
așezaţi-o peste casca intra-auriculară şi trageţi de pernuţa auriculară în sus şi peste elementul de
mici dimensiuni din spatele căştii intra-auriculare pentru a o fixa.

2 Asiguraţi-vă că nu mai vedeţi elementul şi că pernuţa auriculară este fixată.

Atingeţi butonul central sau utilizaţi un telefon clasic.

Pentru a regla volumul, atingeţi butonul de creştere sau micşorare a volumului.

Redare sau întrerupere muzică
Apăsaţi o dată pe butonul de redare/pauză.

Salt la melodia următoare
Apăsaţi butonul de creştere a volumului (+) timp de 2 secunde.

Preluarea sau terminarea
unui apel

Ajustarea volumului

Muzică

7



voice

:02

:02:04

:02

Redarea melodiei anterioare
Apăsaţi butonul de micşorare a volumului (-) timp de 2 secunde.
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Bluetooth are o rază de acţiune de până la 10 metri între telefon şi cască, în afara căreia semnalul
audio se degradează şi conexiunea se pierde. Dacă pierdeţi conexiunea, casca va încerca să se
reconecteze de îndată ce veţi intra din nou în raza de acţiune.

În timpul unui apel, apăsaţi butoanele de creştere şi micşorare volum . Când auziţi „mute on/off”
(activare/dezactivare sunet).

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

Rămâneţi conectaţi

Mut

Reapelarea ultimului
număr
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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.

Dacă vă lăsaţi casca pornită, dar în afara zonei de acoperire a telefonului dvs. împerecheat timp de
peste 90 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.

Mai multe caracteristici

Utilizaţi două dispozitive

Mod Repaus profund

10



Atunci când este PORNITĂ, funcţia Magnet inteligent va economisi energia prin dezactivarea
funcţiei ANC şi va deconecta sursa Bluetooth atunci când căştile intra-auriculare sunt lipite prin
magnet. Bluetooth se va reconecta automat şi funcţia ANC va fi pornită atunci când magneţii sunt
dezlipiţi.

Când funcţia este DEZACTIVATĂ, magnetul inteligent va deveni un simplu magnet, dar veţi putea
în continuare să activaţi sau să dezactivaţi funcţia ANC din setări, fără a utiliza magnetul pentru
comutare.

Cablul convertibil pemite încărcarea căştii utilizând un adaptor USB şi o priză de perete, dar şi să
ascultaţi atunci când este conectat la un dispozitiv mobil, ca de exemplu în avion. În timp ce
ascultaţi muzică la căşti, în timp ce acesta este conectat la un dispozitiv mobil, asiguraţi-vă că aţi
oprit căştile.

NOTĂ Acest adaptor poate fi utilizat numai cu cablul de încărcare atașat. Nu utilizaţi acest adaptor
cu orice alt cablu.

Strângeţi căştile ca în imagine pentru a le păstra într-un săculeţ.

Magnet inteligent

Cablu convertibil

Săculeţ căşti
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Asistenţă

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

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060
USA

Statele Unite

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Olanda

© 2018 Plantronics, Inc. Marca verbală şi siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deţinute de Bluetooth, SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci
de către Plantronics, Inc. se face sub licenţă. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

Patente în aşteptare.

213188-24 (10.18)
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