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1 Zesílení hlasitosti 5 Reproduktor
2 Vypnutí mikrofonu 6 Kontrolka
3 Snížení hlasitosti 7 Kabel USB
4 Tlačítko hovorů 8 Kabel s 3,5mm konektorem (pouze model

Calisto 5200)

Přehled
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Připojte hlasitý telefon k počítači prostřednictvím kabelu USB. Připojte hlasitý telefon k tabletu
nebo mobilnímu telefonu prostřednictvím kabelu s 3,5mm konektorem (pouze model
Calisto 5200). Použijte hlasitý telefon k volání nebo přehrávání hudby.

Připojení hlasitého telefonu
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Zapojte kabel USB do počítače. Kontrolka na hlasitém telefonu se po připojení napájení rozsvítí
bíle a zůstane rozsvícená.

Zapojte kabel s 3,5mm konektorem do tabletu nebo mobilního zařízení.

POZNÁMKA Tabulka se vztahuje pouze k modelu Calisto 5200; model Calisto 3200 baterii
neobsahuje.

Stav Doba hovoru Kontrolka

Plně nabitá
baterie

Více než 12 hodin „Battery high“ (Plně nabitá baterie)

Středně nabitá
baterie

Méně než 12 hodin, více než 2 hodiny „Battery medium“ (Středně nabitá baterie)

Vybitá baterie Méně než 2 hodiny, více než 30 minut Při klesnutí doby hovoru pod 2 hodiny se
přehraje upozornění „Battery low“ (Vybitá
baterie)

Zcela vybitá
baterie

30 minut a méně 30 minut, upozornění „Battery Low“ (Vybitá
baterie) se opakuje každých 15 minut

10 minut, upozornění „Battery Low“ (Vybitá
baterie) se opakuje každých 5 minut

0 minut, jednou se přehraje upozornění
„Power off“ (Vypínání)

Důležité: Pokud se hlasitý telefon po připojení napájení automaticky nezapne, stiskněte a po dobu
4 sekund přidržte tlačítko hovorů a vypnutí mikrofonu pro jeho manuální zapnutí. Zopakováním
tohoto procesu se zařízení vypne.

Krátkým stisknutím tlačítka hovorů přijmete nebo ukončíte hovor.

Krátkým stisknutím tlačítka vypnutí mikrofonu vypnete nebo zapnete mikrofony.

Stisknutím tlačítek zvýšení (+) nebo snížení (−) hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost.

Pro lepší poslech prostřednictvím 3,5mm konektoru (pouze model Calisto 5200) hlasitý telefon
stisknutím a přidržením tlačítka vypnutí mikrofonu po dobu 4 sekund přepněte do hudebního
režimu. Před voláním stisknutím a přidržením tlačítka vypnutí mikrofonu po dobu 4 sekund
hudební režim vypněte.

Každodenní používání

Zapínání

Přijetí nebo ukončení
hovoru

Vypnutí a zapnutí
mikrofonu

Hlasitost

Hudba
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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
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