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    Apeluri şi materiale audio în flux

•	 Preluare	sau	terminare	apel	(1 atingere)

•	 Respingerea	unui	apel (apăsare timp de 2 
secunde)

•	 Puneţi	primul	apel	în	aşteptare	şi	răspundeţi	
la al doilea apel (1 atingere)

•	 Comutare	între	apeluri (apăsare timp de 2 
secunde)

•	 Terminaţi	al	doilea	apel	şi	reluaţi	primul	apel	
(1 atingere)

•	 Transferare	apel	de	la	telefon	(1 atingere)

•	 Reformare	număr	(2 atingeri)

•	 Utilizaţi	funcţia	de	comandă	prin	voce	pentru	
a	efectua	un	apel (apăsare timp de 2 secunde 
până la auzirea unui ton)

•	 Refacere	conexiune	Bluetooth®	pierdută	(1 
atingere dacă nu se pot reconecta automat 
pernuţele pentru ureche)

•	 Redare	sau	întrerupere	audio	(1 atingere)

	 	 Port	de	încărcare	micro	USB 
	 (pernuţă	dreapta)

•	 1	oră	înainte	de	prima	utilizare (LED-ul este 
roşu până la încărcarea completă)

•	 2,5	ore	pentru	încărcare	completă	

	 	 LED	(pernuţă	dreapta)

  Volum,	urmărire	şi	silenţios
•	 Creştere	sau	scădere	volum (1 atingere pe + 

sau – pentru fiecare modificare de nivel)

•	 Derulare	a	piesei	înainte	sau	înapoi (apăsare 
timp de 2 secunde pe + sau pe – pentru 
schimbarea piesei) 

•	 Mod	silenţios	pornit	sau	oprit	în	timpul	unui	
apel (1 atingere pe + şi –) 

	 	 Pornire/Oprire,	împerechere	şi 
	 verificare	baterie	

•	 Activare/Dezactivare	(apăsare timp de 2 
secunde)

•	 Activare	mod	de	împerechere	după	configura-
rea	iniţială	 (apăsaţi până când LED-ul clipeşte 
roşu/albastru) 

•	 Verificare	nivel	baterie	(1 atingere când ali-
mentarea este pornită)

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. pernuţe pentru ureche.

PRIVIŢI CU ATENŢIE
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Pernuţele pentru ureche pot fi împerecheate şi conectate 
doar la un singur dispozitiv pe rând. Consultaţi secţiunea 
„Schimbare dispozitive” pentru mai multe detalii.

1. PREGĂTIREA
Prima	dată,	imediat	după	livrare:

Cu pernuţele pentru urechi oprite, activaţi modul 
de împerechere Bluetooth, apăsând butonul de 
alimentare/împerechere. LED-ul clipeşte roşu/ 
albastru pentru a indica modul de împerechere.

Împerecherea	unui	telefon	nou/reconectarea 
celui	iniţial:

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

2. SETAREA
Activaţi funcţia Bluetooth a dispozitivului, apoi utilizaţi 
meniurile telefonului pentru a „adăuga”, „căuta” sau 
„scana” noi dispozitive Bluetooth.

Telefoanele au diferite meniuri din care puteţi selecta:

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

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

Smartphone Android™: Wireless & Networks (Wireless 
şi reţele) > Bluetooth: On (Bluetooth: Pornit) > Scan for 
devices (Căutare dispozitive)

3. CONECTAREA
Selectaţi „PLT_BBTGO” 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 pernuţelor pentru urechi 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 şi vă 
puteţi bucura de muzică de pe dispozitivul dvs.

CONECTAŢI-VĂ
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Montarea corectă = cel mai bun sunet:

Pentru performanţă sonoră optimă şi potrivire 
confortabilă şi sigură, pernuţele pentru urechi 
trebuie reglate pentru a se sprijini uşor în urechi 
şi în jurul cefei. Utilizaţi kitul de montare din 
dotare pentru a găsi elementul pentru ureche 
care vi se potriveşte.

Pentru asistenţă suplimentară, poziţionaţi 
suportul opţional în spatele elementului pentru 
ureche. 

Bucla stabilizatoare se va potrivi cel mai bine în 
spatele urechii dvs.
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BackBeat GO nu acceptă conectarea 
multipunct, astfel încât poate recunoaşte şi 
reţine numai câte un dispozitiv împerecheat pe 
rând.

De exemplu, de fiecare dată când comutaţi de la 
utilizarea smartphone-ului la utilizarea tabletei 
dvs., trebuie să stabiliţi o nouă împerechere cu 
pernuţele pentru urechi BackBeat GO. 

Pentru unele telefoane şi tablete, dacă 
reconectarea prin selectarea „PLT_BBTGO” din 
lista dispozitivelor cunoscute nu funcţionează 
de la prima încercare, trebuie să ştergeţi 
„PLT_BBTGO” din listă şi să încercaţi o nouă 
împerechere. 

SChIMbAREA DISPOzITIVELOR
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Rămâneţi în apropierea dispozitivului:

Bluetooth are o rază de acţiune de până la 10 
metri între telefon şi pernuţele pentru ureche, 
în afara căreia semnalul audio se degradează 
şi conexiunea se pierde. Pentru recepţie audio 
optimă, ţineţi telefonul în partea dreaptă a 
corpului dvs.

Modul de restabilire a conexiunii:

Pernuţele pentru ureche încearcă să 
restabilească o conexiune pierdută. Dacă nu 
este posibil, apăsaţi scurt o dată butonul de 
apel sau reconectaţi manual, prin intermediul 
meniului Bluetooth al telefonului dvs.

Descifrarea semnalelor sonore:

Dacă aveţi un apel în aşteptare, veţi auzi un 
semnal sonor la fiecare 5 secunde. În timpul 
modului silenţios, veţi auzi un semnal sonor la 
fiecare 30 de secunde.

În plus, dacă apăsaţi lung anumite butoane 
(apăsare mai mult de 2 secunde), se va auzi 
un semnal sonor de feedback (de exemplu, 
accesarea funcţiei de comandă vocală de pe 
telefonul dvs). 

Comutarea între două apeluri:

Puteţi prelua un al doilea apel şi trece primul 
apel în aşteptare apăsând butonul Apel pentru a 
accepta noul apel. 

Comutaţi între apeluri apăsând butonul Apel 
timp de câteva secunde şi veţi auzi un semnal 
sonor, indicând efectuarea comutării.

Puteţi încheia un apel şi reveni la celălalt apel 
în aşteptare apăsând butonul Apel. Unele 
telefoane necesită apăsarea butonului Apel de 
două ori.

Utilizarea vocii:

Unele smartphone-uri vă permit utilizarea 
comenzilor vocale pentru activarea funcţiilor, 
 precum apelarea vocală sau ascultarea muzicii. 

Pentru a activa comenzile vocale pentru 
smartphone-ul dvs., apăsaţi butonul Apel/Audio 
până când auziţi solicitarea telefonului dvs. 
pentru o comandă.

Niciun apel pierdut:

Auziţi o alertă de primire apel în timp ce 
ascultaţi materialele audio stocate sau 
transmise în flux. Atunci când preluaţi un 
apel, materialele audio stocate (melodiile, 
clipurile video sau podcast-urile descărcate) 
vor fi întrerupte. 

Dacă ascultaţi materiale audio transmise 
în direct (radio prin Internet) atunci vor fi 
dezactivate, nu întrerupte, în timpul apelului. 
După terminarea apelului, redarea sau 
transmisia în direct se va relua.

Verificaţi nivelul bateriei:

Dacă sunteţi în timpul unui apel sau ascultaţi 
un material audio veţi auzi un ton atunci când 
bateria este descărcată.

Puteţi verifica nivelul bateriei atingând butonul 
de alimentare. LED-ul luminează intermitent 
pentru a indica nivelul de încărcare. 

Lumină intermitentă albastră = baterie OK până 
la plină

Lumină intermitentă roşie = mai puţin de 15 
minute timp de convorbire rămas

Curăţare

Utilizaţi un pămătuf din bumbac uscat pentru 
a şterge elementul pentru ureche şi ecranul din 
material textil care acoperă difuzorul.

SFATURI
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Timp de convorbire Până la 4,5 ore

Timp de redare Până la 4 ore

Timp de standby Până la 10 zile

Distanţă de operare (rază de acţiune) Până la 10 metri (33 ft) faţă de dispozitiv

Greutate căşti 13 grame

Difuzoare 6 mm neodim

Reducerea zgomotelor Procesarea digitală a semnalului (DSP - Digital Signal 
processing) şi anularea completă a ecoului duplex

Conector de încărcare Micro USB

Tipul bateriei Litiu ion polimer, reîncărcabilă, neînlocuibilă

Timp de încărcare (maxim) 2,5 ore

Alimentare cu curent 5V CC 180 mA

Versiune bluetooth v2.1 + EDR

Profiluri bluetooth A2DP 1.2,  AVRCP, HFP v1.5, HSP v1.1

Intervalul de temperatură pentru  
funcţionare, depozitare şi încărcare

0°C – 40°C (32°F – 104°F) 

SPECIFICAŢII
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AVEŢI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENŢĂ?

*Asistenţă în limba engleză plantronics.com/support

Plantronics Ltd 
Royal Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
+44 (0)1793 842443*

Czech Republic 
+44 (0)1793 842443*

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

Plantronics GmbH 
Köln, 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: 
8-800-200-79-92 
+44 (0)1793 842443*

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
+44 (0)1793 842443*
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©2012 Plantronics, Inc. Toate drepturile rezervate. 
Bluetooth este marcă comercială înregistrată a Bluetooth 
SIG, Inc. şi orice utilizare de către Plantronics are loc 
sub licenţă. iPhone este marcă comercială a Apple 
Inc., înregistrată în S.U.A. şi în alte ţări. BlackBerry 
este proprietatea Research In Motion Limited şi este 
înregistrată şi/sau utilizată în S.U.A. şi în ţări din întreaga 
lume. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea 
 deţinătorilor respectivi.  

87615-23 (05-12)

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

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

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com/support
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