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Felicitări pentru achiziţionarea noului produs Plantronics. Acest ghid furnizează instrucţiuni
pentru configurarea şi utilizarea căştii Căşti seria Explorer 500

Pentru informaţii importante despre siguranţa produsului, înainte de instalarea sau utilizarea
acestuia, consultaţi Instrucţiuni de siguranţă.

Bun venit
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Căşti Brăţară de încărcare USB

NOTĂ Design-ul şi conţinutul căştilor poate varia în funcţie de produs.

Conţinutul pachetului
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1 2

53 4
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1 Cablu de încărcare 2 în 1  Nr. piesă; Negru 88852-01, Alb 88852-02

2 Încărcător de maşină prin USB  Nr. piesă; Negru 89110-01, Alb 89110-02

3 Brăţară de încărcare USB Nr. piesă; 204180-01

4 Încărcător de perete Nr. piesă; 89304-01

5 Kit de montare Nr. piesă; 201777-03

6 Pachet elemente pentru ureche Nr. piesă; 201955-01 mic, 201955-02 mediu, 201955-03 mare

Comercializat separat.

Accesorii
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Buton de alimentare

Buton Apel

Port de încărcare

LED cască (indicator luminos)

Buton volum: măreşte sau micşorează volumul

Mut

Citiţi ghidul cu instrucţiuni de siguranţă pentru informaţii importante privind siguranţa, încărcarea,
bateria şi normele înainte de a utiliza casca.

Prezentare generală căşti

Siguranţa înainte de toate
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Prima dată când porniţi căştile, începe procesul de împerechere.

1 Purtând casca, porniţi-o. Se aude „pairing” (împerechere) şi indicatorul căştii va lumina intermitent
în roşu şi albastru.

2 Activaţi Bluetooth® pe telefonul dvs. şi setaţi-l pentru a căuta dispozitive noi.
• iPhoneSetări > Bluetooth > Pornit*

• Android™Setări > Bluetooth: Pornit > Scanare dipsozitive*

NOTĂ *Meniurile pot varia în funcţie de dispozitiv.

3 Selectaţi „PLT_E500”.
Dacă este necesar, introduceţi patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptaţi
conexiunea.

Odată ce aceasta este împerecheată cu succes, auziţi „împerechere reuşită” iar indicatorul căştii va
înceta să clipească.

Tehnologia multipunct vă permite să împerecheaţi şi un al doilea telefon şi să răspundeţi la apeluri
primite pe oricare dintre telefoane.

1 Porniţi casca.

2 Menţineţi apăsat butonul Apel  până când indicatorul luminos va clipi roşu şi albastru şi auziţi
mesajul „pairing” (împerechere).

3 În timp ce indicatorul luminos clipeşte roşu şi albastru, activaţi funcţia Bluetooth de pe telefon şi
setaţi-opentru a căuta dispozitive noi.

4 Selectaţi PLT_500
Dacă este necesar, introduceţi parola 0000 şi acceptaţi conexiunea.

Odată ce aceasta este împerecheată cu succes, lumina indicatorului se opreşte din iluminatul
intermitent şi puteţi auzi „împerechere reuşită”.

Împerechere

Împerecheaţi casca

Utilizaţi 2 telefoane

7



Elementul pentru ureche universal dispune de o buclă subţire care se îndoaie pentru a fi pusă
uşor pe conturul oricărei urechi. Pentru a ajusta poziţia, rotiţi elementul pentru ureche pe cască
sau adăugaţi suportul auricular opţional.

Ajustarea poziţiei căştii
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Puteţi încărca casca utilizând brăţara de încărcare USB inclusă în pachet şi conectată la orice port
USB

La finalizarea încărcării, luaţi casca cu dvs. în deplasări prin ataşarea unei cureluşe la un inel
pentru chei, la cureaua genţii, la curea sau la orice obiect potrivit

Încărcare cască
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Atingeţi butonul Apel .

• Atingeţi butonul Apel 

Apăsaţi butonul Apel  timp de 2 secunde

Pentru a mări volumul, atingeţi butonul Volum . Pentru a micşora
volumul, apăsaţi şi menţineţi butonul Volum .*
*Telefonul Android trebuie configurat la mediu/ridicat sau sunetul va fi
prea slab.

În timpul unei conversaţii, apăsaţi simultan butoanele de Creştere  şi Scădere volum  până când
auziţi “mute on” (mod mut activat) sau “mute off” (mod mut dezactivat). În timp ce microfonul este
dezactivat, un memento se repetă la fiecare 15 minute.

Pentru a apela ultimul număr la care aţi sunat, apăsaţi de două ori pe butonul Apel. 

• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Voce timp de 2 secunde O serie de
tonuri indică că funcţia de control vocal este activă.

Pentru a activa Siri sau Google Voice, apăsaţi pe butonul Apelare  timp de 3 secunde.
(Dispozitivele pot varia.)

Opţiuni elementare

Preluarea sau terminarea
unui apel

Încheierea unui apel

Respingere apeluri de
intrare

Volumul

Anularea sau reactivarea
sunetului la cască

Reapelarea ultimului
număr

Control vocal (Siri, Google
Now, Cortana)

Asistent cu comenzi
vocale activate
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Dacă vă lăsaţi casca pornită, dar în afara zonei de acoperire a telefonului dvs. împerecheat timp de
peste 90 de minute, casca va păstra nivelul bateriei intrând în modul Repaus profund.

Odată ce reintraţi în zona de acoperire a telefonului, atingeţi butonul Apel pentru a ieşi din modul
Repaus profund.

Mod DeepSleep
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Casca dvs. dispune de un led indicator  care luminează intermitent la schimbarea stării sau la
apăsarea unui buton.

Câteva exemple din ceea ce veţi vedea:
• Roşu permanent la finalizarea încărcării, după care se va opri

• Luminează intermitent roşu şi albastru în timpul împerecherii

• 3 clipiri roşii când rămân mai puţin de 10 minute timp de convorbire

• Luminează intermitent albastru de treu ori la primirea unui apel

Descifrarea semnalelor luminoase
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Casca vă transmite informaţii despre modificările de stare. Spre exemplu:

„Cască activată”

„Împerechere reuşită”

„Timp de convorbire X ore”

„Mut activat”

„Incoming call” (Primire apel)

„Answering call” (Se preia apelul)

„Telefon deconectat”

„Reîncărcaţi casca”

Mesaje vocale
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După ce împerecherea şi conectarea căştii cu telefonul au fost realizate, puteţi modifica limba
căştii.

1 Purtând casca, porniţi-o.

2 Menţineţi apăsate simultan butoanele pentru Creştere  şi Scădere volum  până când auziţi
„Welcome” (Bine aţi venit). Instrucţiunile pentru selectarea limbii se repetă în fiecare din limbile
acceptate.

3 Urmăriţi anunţurile vocale pentru a selecta limba căştii.

Selectaţi limba
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Utilizaţi căştile la capacitate maximă prin instalarea aplicaţiei noastre mobile gratuite, Plantronics
Hub pentru iOS/Android. Exploraţi toate funcţiile căştilor, vizualizaţi instrucţiunile şi contactaţi
asistenţa Plantronics cu uşurinţă de pe smartphone-ul dvs.

plantronics.com/apps

Instalaţi aplicaţia

15



RO
Tel: 0800 410014

FI
Tel: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-100-64-14
Tel: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

*Asistenţă în limba engleză

Asistenţă

AVEŢI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENŢĂ?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060
USA

Statele Unite

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Olanda

© 2017 Plantronics, Inc. Plantronics, Plantronics Explorer şi Simply Smarter Communications sunt mărci comerciale ale Plantronics, Inc. înregistrate în SUA
şi alte ţări, iar Explorer este o marcă comercială a Plantronics, mărcile comerciale Inc. Bluetooth aparţin Bluetooth SIG Inc., orice utilizare de către
Plantronics, Inc. se va face cu licenţă. iPhone este marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA şi alte ţări. Toate celelalte mărci comerciale sunt
proprietatea deţinătorilor respectivi.

Patente în aşteptare
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