
VÍCE
INFORMACÍ

Hlasitý telefon K100™ Bluetooth® do auta
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PODÍVEJTE SE DOBŘE

MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO
• Zapnutí a vypnutí (stisknutí na 3 až 

4 sekundy)
• Přijetí či ukončení hovoru (1 stisk)
• Opětovné vytočení (2 stisky)
• Přepojení zvuku během hovoru na 

telefon / z telefonu (stisk na 3 s)
• Odmítnutí hovoru (držte stisknuté, dokud 

nezazní tón)
• Spuštění hlasového vytáčení telefonu 

(stisk na 2 s do zaznění dalšího tónu)
• Manuální aktivace párování (s 

vypnutým zařízením podržte 
stisknuté, dokud kontrolka LED 
neblikne červeně a modře)

• Obnovení přerušeného připojení 
Bluetooth (1 stisk)

• Aktivace a deaktivace kontrolky 
zmeškaného hovoru (1 stisk)

TLAČÍTKO FM
• Zapnutí a vypnutí vysílače FM  

(stisk na 2 až 4 sekundy, uvolněte 
po zaznění tónu)

• Vyhledání kanálu pásma FM (podržte, 
dokud se neozve nabídka stanic)

• Přeladění na vedlejší volný kanál 
(jedním stisknutím směrem nahoru, 
dvojitým stisknutím směrem dolů)

KONTROLKA LED
• Nabíjení (svítí červeně)
• Zapínání a vypínání (2 modrá nebo 

červená bliknutí)
• Vysílání v pásmu FM (2 fialová bliknutí)
• Zmeškaný hovor (1 fialové bliknutí)

• Režim párování (červené a modré blikání)

VOLIČ HLASITOSTI
• Zvýšení hlasitosti (po směru  

hodinových ručiček)
• Snížení hlasitosti (proti směru 

hodinových ručiček)

TLAČÍTKO ZTIŠENÍ
• Zapnutí a vypnutí ztišení (1 stisk)
• Noční režim: zapnutí a vypnutí kontrolky 

LED (stisk na 2 s do zaznění tónu)

NABÍJECÍ MIKROPORT USB
• Pomocí kabelu micro USB nebo 

adaptéru do auta: 2,5 hodiny 
(100% nabití)

• Nejlepší výkon je při úplném nabití

MIKROFONY

- +

Buďte opatrní. Než začnete používat nový 
hlasitý telefon, prostudujte si brožuru 
„Pro vaše bezpečí“ obsahující důležité 
informace o bezpečnosti, nabíjení, baterii 
a poučení o zákonných opatřeních.



Párování je proces 
připojování hlasitého 
telefonu k vašemu telefonu. 
Spárovat lze více telefonů, 
avšak vždy může být aktivní 
pouze jedno spojení. 

1. PŘÍPRAVA
Aktivujte funkci Bluetooth u 
mobilního telefonu a poté 
v nastavení telefonu přidejte, 
vyhledejte nebo nechte rozpoznat 
nová zařízení Bluetooth.

iPhone: Nastavení > Obecné 
> Bluetooth > Zapnuto (začne 
vyhledávání zařízení)

Smartphone BlackBerry®:  
Nastavení/Volby > Bluetooth: 
Zapnuto > Vyhledávat zařízení

2. NASTAVENÍ
První:
U vypnutého hlasitého telefonu 
aktivujte režim párování 
Bluetooth podržením stisknutého 
multifunkčního tlačítka, což zapne 
hlasitý telefon. Kontrolka LED bliká 
modře a červeně a oznámí tak, že 
zařízení je v režimu párování.

3. PŘIPOJENÍ
V seznamu zařízení Bluetooth 
v telefonu vyberte položku  
„PLT_K100“.

Jestliže vás telefon vyzve k zadání 
hesla, zadejte čtyři nuly (0000). 
Na displeji se mohou objevit 
hvězdičky (****).

Některé telefony rovněž vyžadují 
po dokončení párování potvrzení 
připojení.

Po úspěšném spárování (připojení) 
telefonu přestane kontrolka LED 
hlasitého telefonu blikat červeně 
a modře.
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PŘIPOJENÍ K TELEFONU
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POSLECH HOVORU 
PROSTŘEDNICTVÍM AUTORÁDIA

Přesměrováním audia 
z hlasitého telefonu na 
volný FM kanál s frekvencí 
v rozmezí 88,1 až  
107,9 MHz můžete 
poslouchat hovory 
prostřednictvím 
stereoreproduktorů 
ve vozidle.

Pokud váš telefon podporuje 
protokol A2DP, můžete 
přenosem zvukové stopy 
poslouchat rovněž pokyny 
navigace GPS nebo hudbu 
z reproduktorů.

Doporučujeme nastavit 
přenos zvuku na daný 
kanál pásma FM ještě 
před samotným zahájením 
jízdy. Rovněž je dobré 
si předběžně naladit na 
autorádiu volný kanál.

1. PŘÍPRAVA
Telefon i hlasitý telefon musí být zapnuty 
a připojeny. 

2. NASTAVENÍ
Režim vysílače FM aktivujete stiskem tlačítka 
FM. Bude oznámen jeden z devíti předvolených 
FM kanálů.

3. PŘIPOJENÍ
Ručně přelaďte rádio na ohlášený kanál pásma FM. Pokud na daném kanále vysílá nějaká stanice, 
stiskněte znovu tlačítko FM a zkuste další možný kanál. Přelaďte rádio na nový kanál. Nyní můžete 
vysílat hovory a audio, např. pokyny navigace GPS, z telefonu do autorádia.

Jinou možností je naladit na rádiu volný kanál, jehož frekvence končí na desetinném místě číslem 1, 
3, 5, 7, 9 a který se nachází na frekvenci v rozmezí 88,1 až 107,9 MHz. Poté nalaďte pomocí tlačítka 
FM stejnou frekvenci i na hlasitém telefonu (jedním stisknutím směrem nahoru, dvojitým stisknutím 
směrem dolů).

Pokud daný FM kanál náhle obsadí rádiová stanice, stiskněte tlačítko FM na 2–4 sekundy (uvolněte 
jej po zaznění tónu), to přesměruje audio zpět do hlasitého telefonu.

POZNÁMKA Režim vysílače FM se automaticky vypne, pokud není vysílán žádný zvuk (hovory nebo 
hudba či pokyny GPS) déle než 1 minutu. Pokud nastane tato situace, může být z autorádia slyšet 
šum. Vysílač FM se znovu automaticky připojí, jakmile je audiozařízení opět aktivní.  

Doporučené umístění
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HLÁŠKY ZAŘÍZENÍ

HLÁŠKA JEJÍ VÝZNAM VÝSKYT HLÁŠKY
Power on Zapnuto Po stisknutí multifunkčního tlačítka na 3 až 4 sekundy.

Power off Vypnuto Po stisknutí multifunkčního tlačítka na 3 až 4 sekundy.

Battery low Vybitá baterie Baterie vydrží další přibližně jednu hodinu,  
poté ji bude nutné dobít.

Pairing Párování V průběhu párování (připojování) hlasitého telefonu  
a telefonu.

Pairing incomplete Nedokončené párování Po neúspěšném párování hlasitého telefonu a telefonu.

Lost connection Ztráta připojení Pokud dojde ke ztrátě připojení Bluetooth mezi telefonem 
a hlasitým telefonem.

Call terminated Hovor ukončen Po ukončení hovoru nebo při použití funkce zpětného volání 
pomocí vizuální hlasové pošty.

Volume maximum Maximální hlasitost Po dosažení maximální hlasitosti.

Connected Připojeno Po zapnutí hlasitého telefonu nebo opětovném navázání 
přerušeného připojení Bluetooth.

Mute on Zapnutí ztišení Po stisknutí tlačítka ztišení.

Mute off Vypnutí ztišení Pokud stisknete tlačítko ztišení, když je ztišení aktivní.

FM on channel XX.X FM na kanále XX,X Po stisknutí tlačítka FM se zahájí vysílání FM a je oznámen 
právě používaný kanál.

FM channel XX.X FM kanál XX,X Při podržení tlačítka FM je oznámen aktuálně používaný kanál.

FM off FM vypnuto Při vypnutí vysílání  
tlačítkem FM.

Tento hlasitý telefon 
sděluje různá stavová 
upozornění při 
zapnutí, vypnutí, před 
úplným vybitím během 
hovoru nebo při ztrátě 
připojení Bluetooth 
k telefonu a jeho 
obnovení.
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TIPY

Věnujte se řízení:
Ovládací prvky lze snadno nahmatat, 
aniž byste se na ně museli dívat.

S ovládacími prvky se seznamte ještě 
před jízdou, abyste nemuseli spouštět 
oči ze řízení při příchozím hovoru 
během jízdy.

• Kolečko ovládání hlasitosti se stupni 
lze snadno ovládat dle citu.

• Multifunkční tlačítko se nachází 
uvnitř kolečka hlasitosti.

• Tlačítko ztišení má vystouplý zářez.

Předcházejte vybití baterie:
Při opouštění vozidla nezapomeňte 
hlasitý telefon vypnout. Pokud 
zapomenete, hlasitý telefon se 
automaticky vypne po 90 minutách 
bez aktivního připojení.

Chraňte svůj sluch:
Rychlejším otáčením kolečka 
hlasitosti lze hlasitost upravit rychleji. 
Chcete-li hlasitost upravit pouze 
mírně, otáčejte kolečkem pomalu. 

Využijte snadného připojování:
Při zapínání vyhledává hlasitý telefon 
naposledy připojený telefon. 

Zapnutí a vypnutí kontrolky LED:
Pro pohodlnější řízení v noci je 
možné vypnout či zapnout kontrolku 
LED stisknutím tlačítka ztišení na 
2 sekundy do zaznění tónu.

Poslouchejte hlášky (pouze 
anglicky):

Tento hlasitý telefon sděluje různá 
stavová upozornění při zapnutí, 
vypnutí, při ztrátě připojení Bluetooth 
k telefonu a jeho obnovení nebo při 
změně kanálu FM.

Kvalitní reprodukce
Připněte hlasitý telefon ke sluneční 
cloně tak, aby byly oba mikrofony, 
které se nacházejí na horní straně 
jednotky, co nejblíže k vašemu 
obličeji, aby vás bylo slyšet, i když 
hovoříte jako normálně.
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SPECIFIKACE

Doba hovoru Až 17 hodin

Pohotovostní režim Až 15 dní

Provozní vzdálenost (dosah) Až 10 metrů (33 stop) od telefonu

Hmotnost hlasitého telefonu 92 g

Rozměry hlasitého telefonu 120 × 60 × 16,5 mm (bez klipu)

Konektor pro nabíjení Mikroport USB

Typ baterie Nabíjecí, bez možnosti výměny, lithium ion polymer

Doba nabíjení (maximální) Plně nabitá po 2,5 hodině

Požadavky na napájení 5 V (stejnosměrné napětí) – 500 mA

Verze technologie Bluetooth 2.1 s EDR a eSCO

Profily Bluetooth Hands-Free (HFP) 1.5, Headset (HSP) 1.1 a  
Advanced Audio Distribution (A2DP)

Provozní, skladovací a 
nabíjecí teplota

−10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)
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POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?

* Podpora v angličtině.

Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
+44 (0)1793 842443*

Czech Republic 
+44 (0)1793 842443*

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

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

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  
+44 (0)1793 842443*

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

Finland 
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
Tel: 0800 945770

Plantronics BV 
Regus House 
Harcourt Centre 
Harcourt Road 
Dublin 2, Ireland 
Service ROI: 1800 551 896

  למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

További információk: 
+44 (0)1793 842443*

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

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Nederland 
NL 0800 7526876 
BE 0800 39202 
LUX 800 24870

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej informacji:  
+44 (0)1793 842443*

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
+44 (0)1793 842443*

Дополнительная 
информация: 
+44 (0)1793 842443*

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
+44 (0)1793 842443*
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Informace o bezpečnosti:  
Viz samostatná brožura „Pro vaše bezpečí“.

Podrobnosti 2leté omezené záruky: 
www.plantronics.com/warranty

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?

Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands
www.plantronics.com       
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