
Calisto 3200/5200
Cască cu microfon cu cablu
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1 Volum ridicat 5 Difuzor
2 Mut 6 Indicator luminos
3 Volum scăzut 7 Cablu USB
4 Buton Apel 8 Cablu 3,5 mm (numai modelul Calisto

5200)

Prezentare generală
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Conectaţi casca cu microfon la computerul dvs. utilizând cablul USB. Conectaţi casca cu microfon
la tableta dvs. sau la telefonul mobil utilizând cablul de 3,5 mm (numai modelul Calisto 5200).
Utilizaţi casca cu microfon pentru a reda muzică sau pentru a apela

Conectaţi casca cu microfon
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Conectați cablul USB la computer. Indicatorul luminos de pe casca cu microfon va lumina în alb și
va rămâne conectat la sursa de alimentare.

Conectați cablul de 3,5 mm la tabletă sau la dispozitivul mobil.

NOTĂ Tabelul face referire numai la modelul Calisto 5200, nu există baterie pentru modelul Calisto
3200.

Stare Timp de convorbire Indicator

Nivel baterie
ridicat

Mai mare de 12 ore „Nivel baterie ridicat”

Nivel baterie
mediu

Mai mic de 12 ore, mai mare de 2 ore „Nivel baterie mediu”

Nivel scăzut
baterie

Mai mult de 2 ore, mai mare de 30
minute

„Nivel baterie scăzut” la mai puţin de 2 ore de
timp de convorbire

Nivel baterie
critic

Egal sau mai puţin de 30 de minute 30 de minute, „Nivel baterie scăzut” repetat la
fiecare 15 minute

10 de minute, „Nivel baterie scăzut” repetat la
fiecare 5 minute

0 minute „Oprire” redat o dată

Important: Dacă casca cu microfon nu se alimentează automat atunci când este conectată,
apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele de apel şi anulare sunet timp de 4 secunde pentru a alimenta
manual casca cu microfon. Repetarea procesului va opri alimentarea dispozitivului.

O apăsare scurtă a butonului Apel preia sau închide un apel.

O apăsare scurtă a butonului Dezactivare sunet va activa sau dezactiva sunetul microfoanelor.

Apăsaţi butoanele de Mărire (+) sau Micşorare (-) volum pentru volumul dorit.

Pentru o experienţă mai bună de ascultare cu un conector de 3,5 m (numai modelul Calisto
5200), puneţi casca cu microfon în modul muzică prin apăsarea şi menţinerea apăsată a
butonului de anulare a sunetului timp de 4 secunde. Opriţi modul muzică înainte de a efectua sau
prelua apeluri prin apăsarea şi menţinerea apăsată a butonului de anulare a sunetului timp de 4
secunde.

Utilizarea zilnică

Alimentare

Preluarea sau terminarea
unui apel

Dezactivare/reactivare
sunet

Volumul

Muzică
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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. Bluetooth este marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Plantronics, Inc. are loc sub licenţă.
Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

212877-24 (09.18)


	Cuprins
	Prezentare generală
	Conectaţi casca cu microfon
	Utilizarea zilnică
	Alimentare
	Preluarea sau terminarea unui apel
	Dezactivare/reactivare sunet
	Volumul
	Muzică

	Asistenţă

