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Vítejte
Děkujeme, že jste si zakoupili sluchátko Plantronics Discovery® 925.  
Tento návod k obsluze obsahuje pokyny pro nastavení a používání 
vašeho nového sluchátka. 

Před instalací a použitím prostudujte důležité informace o bezpečnosti 
výrobku v samostatné brožuře “Pro vaše bezpečí”.

Získat pomoc
Středisko technické podpory společnosti Plantronics je připraveno 
poskytnout vám potřebnou pomoc. Naleznete zde odpovědi na časté 
otázky, můžete klást vlastní dotazy prostřednictvím e-mailu, obdržet 
služby přes Internet nebo přímo hovořit s naším zástupcem. Navštivte 
stránky www.plantronics.com/support nebo volejte na telefonní číslo 
podpory produktů ve vaší zemi, které naleznete na konci tohoto návodu 
k obsluze.

PoZNámka Pokud zvažujete vrácení tohoto sluchátka, nejdříve prosím 
kontaktujte centrum technické pomoci.

Registrace vašeho produktu
Navštivte webové stránky www.plantronics.com/productregistration a 
zaregistrujte si svůj výrobek online. Takto vám budeme moci poskytnout 
nejlepší servis a technickou podporu.

PoZNámka Kód PIN, neboli „Heslo“, pro spárování vašeho sluchátka 
je 0000.
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obsah balení a funkce

Volitelné příslušenství*

Sluchátko

Dobíjecí pouzdro

* Není součástí. Chcete-li si zařízení objednat, obraťte se na dodavatele 
společnosti Plantronics nebo přejděte na adresu www.plantronics.com

Síťová nabíječka
100 – 240 V

Nabíjecí kabel USB

Tlačítko ovládání hlasitosti

Nabíjecí síťová zástrčka

Ušní koncovka

Stabilizační ušní koncovky
(malé, střední a velké)

Ovládací tlačítko hovorů

Síťová nabíječka do automobilu 
#78583-01

Šňůra USB na zavěšení
#79393-01
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Možnost A: použití nabíječky střídavého proudu 

1 Zapojte síťovou nabíječku do zásuvky.

2 Připojte nabíječku do nabíjecí zástrčky na sluchátku.

Nabíjení sluchátka

Nové sluchátko poskytuje nejvyšší výkon při úplném nabití. Zatímco je    
sluchátko připojeno k nabíječce, pomalu bliká červená kontrolka. Pokud je 
sluchátko plně nabité, kontrolka zhasne. To platí pro všechny 
možnosti nabíjení.

1

2

Možnost B: Použití nabíječky USB

1 Připojte nabíječku do portu USB 
na vašem počítači nebo laptopu.

2 Připojte nabíječku USB do 
nabíjecí zástrčky na sluchátku.

3 Zapněte počítač nebo laptop.

1

2

3

VaRoVáNí Sluchátko nepoužívejte, pokud je  
připojené k nabíječce.

DoBA nABíjení

3 hodiny.... Plné nabití pomocí 
nabíječky střídavého  
proudu nebo nab ječky USB

1 hodina ... Minimální dobití před 
prvním použitím
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Možnost C: Použití dobíjecího pouzdra

Otevřete kryt pouzdra. Nastavte síťovou zástrčku na sluchátku tak, aby 
se nacházela proti mikroportu USB v pouzdře. Jemně sluchátko do 
mikroportu USB zatlačte, dokud nezapadne na správné místo.

DŮLEŽITÉ: Nesprávné vyjmutí sluchátka z pouzdra způsobí poškození 
mikroportu USB v pouzdře. Chcete-li sluchátko správně vyjmout, palcem 
na něj šikmo, nikoli kolmo, zatlačte, a to ve směru od mikroportu USB.

Kontrola úrovně nabití sluchátka

Nabíjení sluchátka

KontrolKy nABíjení

Červená 
kontrolka b iká

Úroveň nabití

1 Baterie plně nab tá

2 Baterie nabitá z 1/3 
až 2/3

3 Baterie nabitá 
z méně než 1/3

Tlačítko hlasitosti

Ovládací tlačítko hovorů

DoBA nABíjení

3 hodiny.... Plné nabití pomocí 
dob jecího pouzdra

1 hodina ... Minimální dobití před 
prvním použ tím

Pokud sluchátko právě používáte, stiskněte a přidržte na zhruba 2 s 
současně ovládací tlačítko hovorů a tlačítko hlasitosti. Rozsvítí se 
červená kontrolka, která zobrazí úroveň nabití.
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2

Dobíjecí pouzdro umožňuje jedno plné nabití sluchátka, poté je nutné 
dobít baterii pouzdra. Zatímco se pouzdro nabíjí, kontrolka na spodní 
straně pouzdra bliká červeně. Po úplném nabití kontrolka zhasne.

nabíjení dobíjecího pouzdra 

1 Stav baterie dobíjecího pouzdra lze zjistit po připojení 
sluchátka k pouzdru.  
Pokud sluchátko nepřejde do režimu nabíjení (kontrolka pomalu bliká 
červeně), pak sluchátko i pouzdro potřebují nabít.

2 Připojte síťovou nabíječku nebo nabíječku USB ke zdroji 
napájení předtím, než provedete připojení k nabíjecí síťové 
zástrčce na spodní straně pouzdra. 
Pokud pouzdro odpojíte od zdroje napájení po 10 minutách nabíjení, 
musíte počkat alespoň 60 minut, než zařízení opět připojíte a budete 
pokračovat v nabíjení. 

PoZNámka Během nabíjení pomocí síťové nabíječky bude dobíjecí 
pouzdro při nabíjení na dotek teplé. Po úplném nabití pouzdro 
vychladne. Další informace naleznete v samostatné brožuře 
“Pro vaše bezpečí”.

1

Nabíjení sluchátka

Kontrolka

Nabíjecí  
síťová zástrčka

DoBA nABíjení

9 hodin .... Plné nab tí  
pomocí USB

3 hodiny .. Plné nabití pomocí 
síťové nabíječky



4

Párování sluchátka

Párování je proces seznámení sluchátka s telefonem.  
Před prvním použitím sluchátka je nutné provést párování  
s vaším telefonem, který je vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth®. 
Obvykle stačí provést párování s telefonem jen jednou. 

Ukázku procesu párování můžete shlédnout na adrese 
www.plantronics.com/EasyToPair (dostupná pouze v angličtině).

Technologie Plantronics QuickPair™

Vaše nové sluchátko je vybaveno technologií Plantronics QuickPair, 
která usnadňuje proces nastavení technologie Bluetooth. Jakmile 
sluchátko zapnete poprvé, automaticky spustí režim párování na dobu 
10 minut. Po úspěšném dokončení párování bude sluchátko spuštěno a 
může být okamžitě používáno.  

Pokud po 10 minutách nedojde k úspěšnému spárování, sluchátko se 
automaticky vypne. Jakmile sluchátko znovu zapnete, opět automaticky 
přejde do režimu párování, dokud nebude úspěšně spárováno 
s telefonem Bluetooth.
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2

Postup prvního párování telefonu se sluchátkem

1 V telefonu zapněte funkci Bluetooth.  
Ve většině telefonů tuto možnost naleznete výběrem možnosti 
Nastavení/Nástroje > Připojení > Bluetooth > Zapnuto. 
Více informací naleznete v uživatelském návodu k telefonu.

2 Zapněte sluchátko.  
Stiskněte a podržte ovládací tlačítko hovorů, dokud kontrolka bliká 
červeně/modře. Sluchátko je nyní v režimu párování.

Jestliže červené a modré světlo nebliká, vypněte sluchátko stiskem a 
podržením ovládacího tlačítka hovorů a poté ovládací tlačítko hovorů 
znovu stiskněte a držte do doby, dokud se červené/modré světlo 
opětovně nerozsvítí.

3 Podle pokynů v telefonu sluchátko vyhledejte. 
U většiny telefonů je třeba v nabídce vybrat možnost Nastavení/
Nástroje > Připojení > Bluetooth > Vyhledat > 9XXPlantronics. 
Více informací naleznete v uživatelském návodu telefonu.

4 Po zobrazení výzvy zadejte kód PIN nebo heslo 0000. 
Párování proběhlo úspěšně, pokud kontrolka na sluchátku bliká 
modře. Sluchátko je nyní připojeno a připraveno k použití.

Párování sluchátka

  

 

 

 

 

SETTINGSSETTINGS

Time and Date

Phone Settings

Bluetooth
Sound Settings

Network Services

Security

Reset Settings

1
BLUETOOTHBLUETOOTH

9XXPlantronics

PASSKEY

0000

4

E HBLUETOOTH

9XXPlantronics

PASSKEY

0000
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Postup nasazení jiné gelové ušní koncovky
Pokud máte při nošení sluchátka pocit, že není příliš stabilní, je nezbytné 
upravit ušní koncovku, nebo je možné, že používáte její nesprávnou 
velikost. Sluchátko je vybaveno nainstalovanou ušní koncovkou střední 
velikosti, kterou je možné vyměnit za dodanou volitelnou ušní koncovku 
malé nebo střední velikosti.

osobní přizpůsobení

Optimální čistoty zvuku 
dosáhnete nasměrováním  
konce sluchátka na koutek úst.

Správně Špatně

2 3

1 Sejměte sluchátko z ucha.  
Otočte ušní koncovkou na sluchátku tak, aby byla zajištěna pozice 
stabilizátoru, která je pro vaše ucho nejpohodlnější. Pokud je 
sluchátko stále nestabilní, sejměte jej a vyměňte ušní koncovku za 
jinou velikost.

2 Chcete-li vyměnit ušní koncovku, podržte stabilizátor a jemně 
koncovku sejměte z krytu reproduktoru.

3 Instalaci nové ušní koncovky provedete umístěním ušní 
koncovky na kryt reproduktoru. Stabilizátor nasměrujte 
směrem od držáku mikrofonu a ušní koncovku jemně zatlačte 
na kryt reproduktoru.

Ušní koncovka
Kryt reproduktoru

1
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ovládací prvky sluchátka

Sluchátko zapněte Stiskněte a podržte ovládací tlačítko hovorů po 
dobu 2 sekund, dokud nezačne kontrolka blikat 
modře. Pokud sluchátko při zapínání 3x červeně 
blikne, je baterie vybitá a je nutné ji dobít.
PoZNámka: Pokud je sluchátko v pohotovostním režimu, 
kontrolka je vypnutá. Chcete-li se ujistit, že je sluchátko 
zapnuto, stiskněte libovolné tlačítko. Kontrolka by měla 
bliknout modře.

Sluchátko vypněte Stiskněte a podržte ovládací tlačítko hovorů po 
dobu 4 sekund, dokud nezačne kontrolka blikat 
červeně. Pokud je zařízení vypnuto, kontrolka 
zůstává také vypnuta.
PoZNámka Máte-li sluchátko nasazené, při zapnutí uslyšíte 
vzestupné tóny, zatímco při vypnutí uslyšíte sestupné tóny.

Přijetí nebo 
odmítnutí hovoru

Pokud sluchátko zvoní, klepněte jednou na 
tlačítko napájení; měl by zaznít 1 nízký tón.
Chcete-li hovor odmítnout a přepojit volajícího do 
hlasové pošty, stiskněte ovládací tlačítko hovorů 
po dobu 2 sekund.
PoZNámka Váš telefon může začít vyzvánět dříve než 
sluchátko. Vyčkejte, než uslyšíte zvonění ze sluchátka, a 
teprve poté stiskněte ovládací tlačítko hovoru a hovor 
tak přijměte.

Ukončení hovoru Během probíhajícího hovoru klepněte na ovládací 
tlačítko hovorů.

Uskutečnění hovoru Pokud je sluchátko spárováno s vaším telefonem 
a je v dosahu, zadejte v telefonu volané 
telefonní číslo a stiskněte odeslání. Hovor bude 
automaticky převeden do sluchátka.

Převádění hovoru 
mezi sluchátkem a 
telefonem

Během probíhajícího hovoru stiskněte a přidržte 
tlačítko hovorů na 2 s. Zazní jeden nízký tón a 
ihned poté dvojitý nízký tón.



8

ovládací prvky sluchátka

Zapnutí funkce 
Multipoint 

Aby byla zachována životnost baterie, funkce 
Multipoint je ve výchozím nastavení vypnutá. 
Chcete-li tuto funkci zapnout, více se dozvíte 
v části “Postup zapnutí a vypnutí funkce 
Multipoint” na straně 13.

Vypnutí kontrolky 
stavu online

Když je sluchátko zapnuté, stiskněte a na 4 s 
přidržte tlačítko hlasitosti. Během 2 s modrá 
kontrolka postupně zhasne. Kontrolky stavu online 
aktivujete zopakováním akce. Během 2 s se modrá 
kontrolka postupně rozsvítí. Uslyšíte jeden nízký 
tón a po krátké pauze ještě dvojitý nízký tón.

Nastavení hlasitosti Během probíhajícího hovoru klepněte na 
tlačítko Hlasitost
K dispozici jsou 3 úrovně nastavení hlasitosti. 
Každé klepnutí zvýší hlasitost, dokud není 
dosažena maximální úroveň (uslyšíte dva nízké 
tóny). Opětovným stisknutím se hlasitost vrátí 
na minimální úroveň a následná stisknutí budou 
hlasitost opět zvyšovat až do doby, než bude 
dosaženo maximální hlasitosti.

Funkce Handsfree
Pokud váš telefon i poskytovatel bezdrátových služeb podporují 
používání funkce handsfree, můžete využít následující funkce:

Opětovné vytočení 
posledního volaného čísla

Dvakrát poklepejte na ovládací tlačítko 
hovorů. Uslyšíte dva nízké tóny.

Vytáčení aktivované 
hlasem

Když je sluchátko zapnuté, stiskněte a na 
2 s přidržte ovládací tlačítko hovorů, dokud 
neuslyšíte jeden nízký tón.

VaRoVáNí Nepoužívejte sluchátko/sluchátka delší dobu při vysoké hlasitosti. Mohlo by 
dojít k poškození sluchu. Při poslechu vždy nastavte rozumnou hlasitost. Další informace 
o sluchátkách a sluchu získáte na adrese www.plantronics.com/healthandsafety.
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Dosah
Chcete-li zachovat spojení, mezi sluchátkem a telefonem Bluetooth udržujte 
maximální vzdálenost 10 metrů. Pokud se mezi sluchátkem a telefonem 
nacházejí překážky, může dojít k rušení. Optimální výkon může být 
dosažen, pokud sluchátko a telefon umístíte na stejnou stranu svého těla.

Kvalita zvuku se zhoršuje tak, jak se vzdalujete z dosahu. Jakmile jste 
mimo dosah, uslyšíte ve sluchátku vysoký tón.

Sluchátko se bude pokoušet o opětovné připojení po dobu 60 s. 
Jakmile budete zpět v dosahu, můžete se znovu ručně připojit 
stisknutím ovládacího tlačítka hovorů.

PoZNámka Kvalita zvuku je také závislá na zařízení, se kterým je 
sluchátko spárováno.

kontrolky a tóny

 kontrolka Tón

Kontrola stavu Blikne 1x modře 1 tón

Nabíjení 1x červeně blikne každých 
10 sekund

Žádný

Plně nabito Žádný Žádný

Vybitá baterie 2x červeně blikne, je-li baterie 
plná ze 2/3

Žádný

Baterie je vybitá 3x červeně blikne každých 
10 sekund

3x zazní vysoký tón 
každých 10 sekund

Párování Červené a modré kontrolky 1 nízký tón

Spárováno Modrá kontrolka bliká 1 nízký tón

Zapnutí Modrá kontrolka svítí po dobu 
2 s

Vzestupné tóny

Vypnutí Červená kontrolka svítí po dobu 
4 s

Sestupné tóny
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kontrolky a tóny

 kontrolka Tón

Příchozí hovor Bliká 3x modře každé 
2 sekundy

3 rychlé nízké tóny 
každé 2 sekundy

Přijetí hovoru Blikne 1x modře 1 nízký tón

Probíhající hovor Blikne 1x modře každé 
2 sekundy

Žádný

Zesílení nebo 
ztlumení 
hlasitosti

Při nastavení každé úrovně 
hlasitosti blikne 1x modře

Zazní 1 tón 
o hlasitosti 
odpovídající aktuální 
úrovni hlasitosti
Zazní 2 nízké tóny 
upozorňující na 
dosažení maximální 
možné hlasitosti

Ukončení hovoru Blikne 1x modře 1 nízký tón

Zmeškaný hovor Bliká 3x fialově každých 
10 sekund po dobu 5 minut

Žádný

Mimo dosah Žádný 1 vysoký tón

Zpět v dosahu Bliká při zjišťování aktuálního 
stavu sluchátka

1 nízký tón

Zapnutí 
technologie 
Multipoint

Blikne 2x modře Žádný

Vypnutí 
technologie 
Multipoint

Blikne 1x modře Žádný

PoZNámka Ve výchozím nastavení je kontrolka stavu online zapnutá. 
Chcete-li vypnout kontrolku stavu online, vyhledejte část “Ovládací prvky 
sluchátka” na straně 8.
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odstraňování problémů

Sluchátko  
nefunguje  
s mým telefonem.

Zkontrolujte, že je baterie sluchátka plně nabitá.
Zkontrolujte, zda je sluchátko spárováno 
s telefonem Bluetooth, který chcete použít.
Viz “Párování sluchátka” na straně 4.

Můj telefon nenalezl 
sluchátko.

Sluchátko i telefon vypněte a opět zapněte a poté 
zopakujte postup párování, jak je popsáno na 
straně 4.

Nepodařilo se mi 
zadat kód PIN.

Sluchátko i telefon vypněte a opět zapněte a 
poté zopakujte postup párování, jak je popsáno 
na straně 4. Váš kód PIN, neboli Heslo, je 0000.

Neslyším volajícího/ 
vyzváněcí tón.

Sluchátko není zapnuté. Stiskněte ovládací 
tlačítko hovorů na zhruba 2 sekundy, dokud 
neuslyšíte zvukový signál nebo dokud se stavová 
kontrolka sluchátka nerozsvítí modře.
Sluchátko je mimo dosah. Přemístěte sluchátko 
blíž k telefonu Bluetooth.
Baterie sluchátka je vybitá. Nabijte baterii. Viz 
“Nabíjení sluchátka” na straně 1.
Hlasitost při poslechu je příliš nízká. Postupným 
klepáním na tlačítko hlasitosti lze upravit 
hlasitost. Viz pokyny pro úpravu hlasitosti v části 
“Ovládací prvky sluchátka” na straně 8.
Zkontrolujte, zda je ušní koncovka správně 
nasazena. Viz část “Osobní přizpůsobení” na 
straně 6.



12

odstraňování problémů

Kvalita zvuku  
je špatná.

Zkontrolujte, zda je sluchátko umístěno správně a 
že je konec sluchátka nasměrován na koutek úst.  
Viz část “Osobní přizpůsobení” na straně 6.

Volající  
mě neslyší.

Sluchátko je mimo dosah. Přemístěte sluchátko 
blíž k telefonu Bluetooth. Viz část „Dosah“ na 
straně 9.

Ušní koncovky mi 
nesedí.

Vyzkoušejte ušní koncovku jiné velikosti. Viz část 
“Osobní přizpůsobení” na straně 6.

Sluchátko mi na 
uchu nedrží.

Zkontrolujte, zda je sluchátko umístěno správně 
a že je konec sluchátka nasměrován na koutek 
úst. Viz část “Osobní přizpůsobení” na straně 6.

Je třeba vyčistit ušní 
koncovku.

Sejměte ušní koncovku ze sluchátka, omyjte ji 
v mýdlové vodě a řádně osušte. Poté, co ušní 
koncovka zcela oschne, ji nasaďte zpět na 
sluchátko.
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Použití více než jednoho telefonu 
Bluetooth 

Sluchátko Plantronics Discovery 925 podporuje technologii multipoint, 
která umožňuje použití téhož sluchátka se dvěma různými mobilními 
telefony Bluetooth.

Postup zapnutí a vypnutí funkce multipoint

Chcete-li použít více než jeden telefon, je nezbytné zapnout funkci 
Multipoint. Pokud je tato funkce vypnutá, sluchátko lze připojit pouze 
k jednomu telefonu Bluetooth.

1 Pokud je sluchátko vypnuté, stiskněte a podržte současně 
tlačítko hlasitosti a ovládací tlačítko hovorů, dokud se sluchátko 
nezapne a kontrolka se dvakrát modře nerozsvítí.

2 Chcete-li sluchátko spárovat s druhým telefonem, vyhledejte 
informace v části “Párování sluchátka” na straně 5.

PoZNámka Chcete-li funkci Multipoint vypnout, opakujte krok 1. Vypnutí 
funkce Multipoint je signalizováno jedním rozsvícením modré kontrolky.

odchozí hovor

Chcete-li zahájit odchozí hovor, sluchátko za tímto účelem využije 
naposledy použitý telefon. Chcete-li ovšem použít druhý telefon, zahajte 
hovor pomocí ovládacích tlačítek na tomto telefonu. Tento druhý telefon 
vytvoří aktivní spojení se sluchátkem.

Přijetí hovoru během probíhajícího hovoru na druhém telefonu

Chcete-li přijmout druhý hovor, je nutné ukončit první hovor. Sluchátko 
není vybaveno funkcí, která by umožňovala podržení hovoru, zatímco 
byste pomocí sluchátka vyřizovali další hovor.

1 Stiskněte ovládací tlačítko hovorů, čímž ukončíte stávající hovor.

2 Dalším stisknutím ovládacího tlačítka hovorů přijměte nový 
hovor z druhého telefonu. 

PoZNámka Pokud nechcete přijmout druhý hovor a druhý telefon má 
aktivní funkci hlasové pošty, hovor bude odeslán do hlasové pošty.
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Specifikace výrobku

Provozní doba hovoru* Baterie umožňuje až 5 hodin provozu

Provozní doba 
v úsporném režimu*

Baterie umožňuje až 175 hodin provozu, 
pokud je funkce Multipoint VYPNUTA
Baterie umožňuje až 100 hodin provozu, 
pokud je funkce Multipoint ZAPNUTA

Doba nabíjení Nabíjení náhlavní soupravy síťovou nabíječkou 
= 3 hodiny 
Nabíjení náhlavní soupravy napájecím 
adaptérem USB = 3 hodiny 
Nabíjení náhlavní soupravy pomocí  
pouzdra = 3 hodiny 
Nabíjení pouzdra síťovou nabíječkou = 3 hodiny 
Nabíjení pouzdra napájecím adaptérem USB 
= 9 hodin

Dosah Až 10 m

Hmotnost sluchátka 8 g

Typ baterie Náhlavní souprava: Lithium ion polymer
Dobíjecí pouzdro: Nikl-metal hydrid

Skladovací a 
provozní teplota

10 °C – 40 °C

Verze Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)

Profily Bluetooth Profil Headset (HSP) pro hovor po telefonu
Profil Handsfree (HFP) pro hovor po telefonu a 
ovládání telefonu

* Výkon se může lišit v závislosti na modelu zařízení.



Informace o bezpečnosti naleznete v samostatné brožuře “Pro vaše bezpečí”.

Informace o záruce naleznete v samostatném letáku “Dvouletá záruka” nebo navštivte 
webové stránky www.plantronics.com
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Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

Middle East Region 
 تامولعملا نم ديزمل:
 www.plantronics.com

Czech Republic 
www.plantronics.com

Danmark 
Tel: 44 35 05 35

Plantronics GmbH 
Hürth, Deutschland 
 
Kundenservice: 
Deutschland  0800 9323 400 
Österreich  0800 242 500 
Schweiz  0800 932 340

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  
www.plantronics.com

Plantronics Iberia, S.L. 
Madrid, España 
Tel: 902 41 51 91

Finland 
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
 

Plantronics BV 
Regus House 
Harcourt Centre 
Harcourt Road 
Dublin 2 
Ireland 
Office: +353 (0) 1 477 3919 
Service ROI: 1800 551 896

 רתאב רקב ,ףסונ עדימל:
 www.plantronics.com

További információk: 
www.plantronics.com

Plantronics Acoustics  
Italia Srl 
Milano, Italia 
Numero Verde: 800 950934

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Nederland 
Tel: (0)0800 Plantronics 
0800 7526876 (NL) 
00800 75268766 (BE/LUX)

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej 
informacji:  
www.plantronics.com

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
www.plantronics.com

Дополнительная 
информация: 
www.plantronics.com

Sverige 
Tel: 031-28 95 00

Daha fazla bilgi için: 
www.plantronics.com
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