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Hlasitý USB telefon
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1 Tlačítko napájení 6 Vypnutí mikrofonu
2 Tlačítko Bluetooth® 7 Snížení hlasitosti
3 Reproduktor 8 Kontrolka
4 Zesílení hlasitosti 9 Mikrofony
5 Sluchátko 10 Port micro USB

Přehled
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Připojte hlasitý telefon ke svému počítači pomocí kabelu micro USB a použijte hlasitý telefon
k hovorům nebo přehrávání hudby.

1 Kabelem USB propojte port USB na hlasitém telefonu s portem USB na počítači.

2 Nastavte hlasitý telefon jako výchozí zařízení pro přehrávání v systémovém nastavení počítače.

Připojení k počítači
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Když zařízení nabíhá, stavová kontrolka se při dokončení startu na 2–3 sekundy bíle rozsvítí. Poté
se ozve tón při zapnutí, rozsvítí se tlačítka hlasitosti a stavová kontrolka zhasne, což značí, že
zařízení je připraveno k použití.

Krátce stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení. Zařízení vypnete stisknutím a podržením
tlačítka napájení po dobu 2 sekund.

Hlasitý telefon se automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti, není-li připojen ke zdroji napájení.

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

Krátkým stisknutím tlačítka vypnutí mikrofonu vypnete nebo zapnete mikrofony.

Krátkým stisknutím tlačítka hovorů přijmete nebo ukončíte hovor.

Pokud úroveň nabití baterie klesne na 16 %,
tlačítko napájení bude pravidelně pulzovat

žlutě. Pokud neprobíhá hovor, je chování kontrolky LED doprovázeno zvukovým upozorněním.

Pokud úroveň nabití baterie klesne na 6 %, tlačítko napájení bude pulzovat naléhavěji. Kontrolka
LED bude vytrvale pulzovat žlutě a upozornění bude znít přerušovaně.

POZNÁMKA Pokud je hlasitý telefon vypnut a úroveň nabití baterie je 5 % nebo méně, telefon
nebude reagovat na pokusy o zapnutí, dokud nebude připojen ke zdroji napájení.

Každodenní používání

Zapínání

Hlasitost

Vypnutí a zapnutí
mikrofonu

Přijetí nebo ukončení
hovoru

Chování při vybité baterii
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1 Podržte stisknuté tlačítko Bluetooth po dobu 2 sekund.

Kontrolka v režimu párování bliká modře.

2 Zapněte na svém zařízení funkci Bluetooth a ze seznamu zařízení vyberte PLT P7200.
Po úspěšném spárování zařízení přehraje hlasitý telefon tón a kontrolka bude na chvíli svítit
modře. Zařízení se automaticky připojí k hlasitému telefonu, pokud bude v dosahu.

Po ukončení používání hlasitého telefonu se zařízením Bluetooth zrušte na svém zařízení párování
s hlasitým telefonem. Párování hlasitého telefonu můžete zrušit jedním z následujících způsobů:

1 Stiskněte tlačítko Bluetooth na hlasitém telefonu.

2 Odpojte se od hlasitého telefonu na svém zařízení Bluetooth.

Spárování se zařízením Bluetooth

Zrušení párování se
zařízením Bluetooth
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Nabíjení hlasitého telefonu může trvat 3 až 6 hodin podle úrovně nabití baterie a způsobu nabíjení.
Proveďte jednu z následujících možností:

1 Kabelem micro USB propojte port USB na hlasitém telefonu s portem USB na počítači.

2

Kabelem micro USB propojte hlasitý telefon s nabíječkou USB a zapojte ji do zásuvky.

Pokud je hlasitý telefon během nabíjení zapnutý, tlačítko napájení bude pulzovat do plného nabití
baterie a poté zhasne (nebo se přepne na jiný stav, v závislosti na činnosti).

Nabíjení
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Hlasitý telefon se může spárovat až s 10 zařízeními a může se připojit až ke dvěma zařízením.
Hlasitý telefon však může v danou chvíli přenášet zvuk pouze pro jedno zařízení. Mezi zařízeními
můžete přepínat jedním z následujících způsobů:

1 Vypněte funkci Bluetooth na jednom z připojených zařízení.

2 Zastavte přehrávání zvuku na jednom zařízení a spusťte jej na jiném připojeném zařízení.

Přepínání mezi spárovanými zařízeními
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Hlasitý telefon si pamatuje až 10 spárovaných zařízení. Chcete-li odstranit všechna data z vašeho
zařízení uložená v hlasitém telefonu, vymažte mezipaměť funkce Bluetooth.

Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth a tlačítko snížení hlasitosti (−) po dobu 5 sekund.
Uslyšíte zvukový signál a kontrolka začne blikat modře.

Vymazání uložených zařízení Bluetooth
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Kontrolka Stav

Žlutá Nabíjení baterie

Žlutá bliká Vybitá baterie

Žlutá pulzuje Aktualizace softwaru

Modrá Bluetooth spárováno

Modrá bliká Režim párování/vyhledávání

Zelená Probíhá hovor

Zelená bliká Příchozí hovor

Červená Mikrofony vypnuty

Bílá Zapnuto

Vysvětlení stavů kontrolek
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Bezpečnostní kabel
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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. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., a veškeré použití této známky společností Plantronics,
Inc., podléhá licenčním podmínkám. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.
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