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Po prvním zapnutí sluchátek se zahájí proces párování.

1 Přesunutím spínače ji zapněte. Uslyšíte hlášku „pairing“ (párování) a kontrolky LED blikají červená
a modrá.

• Chytré telefony iPhone a Android Postupujte podle hlasových pokynů pro párování.

• Ostatní telefony Použijte nabídku svého telefonu:

2 Aktivujte funkci Bluetooth® na svém telefonu a nechte ho vyhledat nová zařízení.

3 Vyberte možnost „PLT BB600 Series“.
V případě potřeby zadejte jako heslo čtyři nuly (0000) nebo přijměte připojení.

Po úspěšném spárování uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné) a kontrolky
přestanou blikat.

1 Posuňte tlačítko napájení směrem k ikoně Bluetooth a podržte jej zde, dokud kontrolky LED
nebliknou červeně a modře.

2 V nastavení Bluetooth na svém zařízení vyberte možnost „PLT BB600 Series“.

Pokud má váš počítač Mac aktivováno rozhraní Bluetooth, můžete s ním spárovat svoji náhlavní
soupravu.

1 Náhlavní soupravu přepněte do režimu párování (posuňte tlačítko napájení směrem k ikoně
Bluetooth a podržte jej zde). Uslyšíte hlášku „pairing“ (párování) a kontrolky LED bliknou červeně
a modře.

2 Na počítači Mac vyberte Nabídka Apple > Předvolby systému > Bluetooth.

3 Klikněte na možnost Nastavit nové zařízení nebo tlačítko „+“, vyberte možnost „PLT BB600 series
stereo“ a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Párování

Párování

Párování druhého zařízení

Párování s počítačem Mac
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Úplné nabití náhlavní soupravy trvá až 90 minut. Po nabití kontrolky LED zhasnou.
TIP Kontrolu stavu baterie náhlavní soupravy provedete s nasazenou náhlavní soupravou stisknutím
tlačítka hovorů. Náhlavní souprava musí být v nečinnosti.

Tato náhlavní souprava poskytuje až 18 hodin poslechu.

Nabíjení a přizpůsobení

Nabíjení
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BASS BOOST

Vypnutí a zapnutí mikrofonu

Zesílení hlasitosti

Ztlumení hlasitosti

Přehrávání/pozastavení hudby

O skladbu vpřed

O skladbu zpět

Tlačítko párování pomocí Bluetooth

Vypínač

BASS BOOST
Zvýraznění basů

Tlačítko hovorů

Posunutím spínače  zařízení zapnete nebo vypnete.

Stiskněte tlačítko přehrát/pozastavit .

Dle potřeby stiskněte tlačítko o skladbu vpřed  nebo o skladbu zpět .
POZNÁMKA Funkce se liší podle aplikace. Podpora webových aplikací
není zaručená.

Pokud máte u svého chytrého telefonu aktivováno hlasové ovládání, stiskněte na 2 s tlačítko
hovorů  a počkejte na výzvu telefonu.

Chcete-li změnit hlasitost, stiskněte tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Úprava hlasitosti mikrofonu náhlavní soupravy (softwarový telefon)
Proveďte zkušební hovor softwarovým telefonem a náležitě upravte hlasitost softwarového
telefonu a zvuku počítače.

Základy

Přehled náhlavní soupravy

Vypínač

Přehrávání/pozastavení
hudby

Výběr stopy

Aktivace hlasového
ovládání

Nastavení hlasitosti

5



Přijetí nebo ukončení hovoru
Stiskněte tlačítko hovorů  nebo použijte svůj softwarový telefon.

Odmítnutí hovoru
Podržte stisknuté tlačítko hovorů  po dobu 2 sekund.

Opětovné vytočení naposledy volaného čísla
Dvakrát stiskněte tlačítko hovorů .

Během hovoru stiskněte tlačítko zvýšení  a snížení  hlasitosti. Uslyšíte hlášku „mute on/off“
(mikrofon vypnutý/zapnutý)

Většinou náhlavní soupravu najdete pod sedadlem v autě, po kapsách nebo na stole plném věcí.
V případě méně zřejmých míst můžete náhlavní soupravu nalézt aktivací tónu.

1 Navštivte web plantronics.com/software a stáhněte si aplikaci Plantronics Hub pro iOS či Android.

2 Svoji náhlavní soupravu naleznete pomocí funkce Find MyHeadset aplikace Plantronics Hub.

Uskutečnění/přijetí/
ukončení hovorů

Vypnutí mikrofonu

Hledáme náhlavní
soupravu
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Podpora

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

USA

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Značka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky, které jsou majetkem společnosti Bluetooth, SIG, Inc., a veškeré
použití této známky společností Plantronics, Inc., podléhá licenčním podmínkám. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných
majitelů.

Patenty v patentovém řízení.
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