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1 Buton de alimentare 6 Mut
2 Butonul Bluetooth® 7 Volum scăzut
3 Difuzor 8 Indicator luminos
4 Volum ridicat 9 Microfoane
5 Receptor 10 Port micro USB

Prezentare generală

3



Conectaţi casca cu microfon la computerul dvs. utilizând un cablu micro USB şi utilizaţi casca cu
microfon pentru a reda muzică sau pentru un apel audio.

1 Conectaţi cablul micro USB de la portul USB de pe casca cu microfon la portul USB de pe
computer.

2 Setaţi casca cu microfon ca dispozitiv audio implicit în setările sistemului computerului dvs.

Conectarea la PC
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When the device boots up, the Status Indicator will illuminate solid white for 2-3 seconds to
complete boot-up. Then power-on tone will play, volume buttons illuminate and Status Indicator
will turn off, signifying that the device is ready to use.

Give the power button a short press to power on the device. Press and hold the power button for 2
seconds to power off the device.

The speakerphone automatically turns off after 10 minutes of inactivity, if not plugged into a
power source.

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

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

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

Atunci când bateria scade sub 16%, butonul de
alimentare pulsează periodic în galben.
Comportamentul LED-ului este însoţit de un

sunet, dacă utilizatorul nu este angajat într-un apel.

Atunci când nivelul baterie scade la 6%, butonul de alimentare se va afişa imediat. LED-ul va
pulsa permanent în galben, iar sunetul se va auzi intermitent.

NOTĂ Dacă nivelul bateriei ajunge la 5% sau mai jos, la un nivel de oprire, casca cu microfon nu va
răspunde încercărilor de a o porni, dacă nu este conectată la o sursă de alimentare.

Utilizarea zilnică

Alimentare

Volumul

Dezactivare/reactivare
sunet

Preluarea sau terminarea
unui apel

Compartiment baterie
redusă
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1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Bluetooth timp de 2 secunde

Indicatorul luminos luminează intermitent în albastru în modul asociere.

2 Pe dispozitivul dvs., activaţi Bluetooth şi selectaţi PLT P7200 din lista de dispozitive.
Atunci când dispozitivele sunt asociate cu succes, casca cu microfon va reda un ton şi indicatorul
luminos va lumina temporar în albastru continuu. Dispozitivul se va conecta automat la casca cu
microfon atunci când se află în raza de acoperire.

După ce aţi finalizat utilizarea căştii cu microfon cu un dispozitiv Bluetooth, anulaţi asocierea căştii
cu microfon de pe dispozitivul dvs. Pentru a anula asocierea căştii cu microfon, realizaţi
următoarele:

1 Press the Bluetooth button on your speakerphone.

2 Deconectarea căştii cu microfon de pe dispozitivul cu Bluetooth.

Asociaţi cu un dispozitiv Bluetooth

Anulare asociere
dispozitiv Bluetooth
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Încărcarea căştii cu microfon poate dura 3 până la 6 ore, în funcţie de nivelul bateriei şi de metoda
de încărcare. Executaţi una dintre următoarele acţiuni:

1 Conectaţi cablul micro USB de la portul USB de pe casca cu microfon la portul USB de pe
computer.

2

Conectaţi cablul micro USB al căştii cu microfon la o priză USB, apoi la o priză de alimentare.

Dacă un microfon cu difuzor este alimentat în timp ce se încarcă, butonul de alimentare va pulsa
până când bateria se va încărca complet şi apoi se va opri (sau va reveni la starea corespunzătoare
în funcţie de activitate).

Încărcare

7



Casca cu microfon se poate asocia cu până la 10 dispozitive şi se poate conecta la până la două
dispozitive. Cu toate acestea, casca cu microfon poate transmite audio pe câte un dispozitiv pe
rând. Pentru a comuta între dispozitive, efectuaţi una din următoarele acţiuni:

1 Dezactivaţi funcţia Bluetooth pe unul din dispozitivele conectate.

2 Opriţi redarea audio pe unul din dispozitive şi porniţi redarea audio pe alt dispozitiv conectat.

Comutaţi între dispozitivele asociate
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Casca cu microfon poate memora până la 10 dispozitive asociate. Ştergeţi memoria cache a
funcţiei Bluetooth pentru a şterge orice date de pe dispozitivele memorate în casca cu microfon.

Apăsaţi şi menţineţi apăsată funcţia Bluetooth şi butoanele de reducere a volumului (-) timp de
cinci secunde.
Se redă un sunet şi indicatorul luminos luminează intermitent în albastru.

Ştergere dispozitive Bluetooth memorate
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Indicator Stare

Galben Încărcare baterie

Luminează în galben Baterie descărcată

Pulsează în galben Actualizare software

Albastru Bluetooth asociat

Albastru intermitent Mod asociere/descoperire

Verde În timpul unui apel

Verde intermitent Primire apel

Roşu Microfoane oprite

Alb Da

Indicatoarele luminoase explicate
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Cablu de siguranţă
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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.

212267-24 (03.18)
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