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Cască cu microfon auto Bluetooth® K100™
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BUTON MULTIFUNCŢIONAL
•	Pornire	sau	oprire	alimentare		

(apăsare 3-4 secunde)
•	Preluare	sau	terminare	apel (1 atingere)
•	Reformare	număr (2 atingeri)
•	Transferarea	unui	semnal	audio	către/	

de	la	telefon	în	timpul	apelului (apăsare 
timp de 3 secunde)

•	Respingerea	unui	apel (apăsare 
continuă până la auzirea unui singur ton)

•	 Iniţiere	apelare	vocală	(apăsare timp 
de 2 secunde până la auzirea celui 
de-al doilea ton)

•	Activare	împerechere	manuală	(cu 
alimentarea oprită, apăsaţi continuu 
până când LED-ul luminează 
intermitent roşu/albastru)

•	Refacere	conexiune	Bluetooth	
pierdută	(1 atingere)

•	Activare/dezactivare	indicator	
de	apeluri	ratate (1 atingere)

BUTON FM
•	Pornire	sau	oprire	transmisie	FM (apăsare 

timp de 2-4 secunde, eliberare când se aude 
un semnal sonor)

•	Găsire	canal	FM ((apăsare continuă până 
când se anunţă opţiunea de post)

•	Acordaţi	la	un	canal	apropiat (apăsare 
scurtă pentru creştere, apăsare scurtă 
dublă pentru descreştere)

LED
•	 În	curs	de	încărcare (roşu continuu)
•	Pornire	sau	oprire	alimentare	

(2 clipiri albastre sau roşii)
•	Transmisie	FM (2 clipiri violete)
•	Apel	ratat (1 clipire purpurie)

•	Mod	de	împerechere (clipiri albastre/roşii)

ROTIŢă pENTRU vOLUM
•	Creştere	volum	(rotiţi în sens orar)
•	Reducere	volum (rotiţi în sens antiorar)

BUTON MUT
•	 Pornire	sau	oprire	mod	mut	(1 atingere)
•	 Mod	noapte:	Pornire	sau	oprire	LED 

(apăsare timp de 2 secunde până la 
auzirea unui ton)

pORT DE ÎNCăRCARE MICRO USB
•	 Cu	încărcător	micro	USB	sau	auto:	

2,5 ore (încărcare 100%)
•	 Performanţe	optime	când	este	

încărcată	complet

MICROFOANE

- +

Siguranţa	înainte	de	toate!	Citiţi	ghidul	cu	
instrucţiuni	de	siguranţă	pentru	informaţii	
importante	privind	siguranţa,	încărcarea,	
bateria	şi	normele	înainte	de	a	utiliza	noua	
dvs.	cască	cu	microfon.

pRIvIŢI CU ATENŢIE
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„Împerecherea” este 
procesul prin care se 
conectează casca dvs. cu 
microfon la telefon. Puteţi 
împerechea mai multe 
telefoane, dar puteţi avea o 
singură conexiune activă 
pe rând.

1. pREGăTIREA
Activaţi funcţia Bluetooth a 
 telefonului, apoi utilizaţi setările 
telefonului pentru a adăuga/căuta/
descoperi noi dispozitive Bluetooth.

iPhone:	Settings (Setări) >  
General > Bluetooth > On (Activat) 
(iniţiază căutarea dispozitivelor)

Smartphone	BlackBerry®:		
Settings/options (Setări/opţiuni) > 
Bluetooth: On (Pornit) > Search for 
devices (Căutare dispozitive)

2. SETAREA
Prima	dată:
Având casca cu microfon oprită, 
activaţi modul de împerechere 
Bluetooth apăsând continuu 
butonul multifuncţional pentru a 
porni casca cu microfon. LED-ul 
clipeşte roşu/albastru pentru a 
indica modul de împerechere.

3. CONECTAREA
Selectaţi „PLT_K100” din lista 
de dispozitive Bluetooth afişată 
pe telefon.

Dacă telefonul solicită un cod de 
acces, introduceţi patru zerouri 
(0000). Pe ecran poate fi afişată 
secvenţa ****.

Unele telefoane solicită şi 
confirmarea conectării după 
împerechere.

LED-ul căştii cu microfon va înceta 
să clipească roşu/albastru odată 
ce telefonul este împerecheat/
conectat cu succes.

CONECTAREA LA TELEFON



4

ASCULTAŢI ApELURILE pRIN SISTEMUL 
STEREO AL AUTOvEHICULULUI

Puteţi asculta apeluri 
prin boxele stereo ale 
autovehiculului prin 
transferarea semnalului audio 
 de la casca cu microfon la un 
canal FM liber între 88,1 şi 
107,9 MHz.

Dacă telefonul dvs. dispune 
de funcţionalitate A2DP, 
puteţi asculta materiale audio 
transmise în flux precum 
instrucţiunile GPS şi muzica 
prin intermediul boxelor 
autovehiculului.

Vă recomandăm să 
transferaţi semnalul audio 
la un canal FM înainte 
de a începe conducerea 
autovehiculului şi să presetaţi 
pe sistemul stereo un canal 
liber în mod normal.

1. pREGăTIREA
Asiguraţi-vă că telefonul şi casca cu microfon 
sunt pornite şi conectate.	

2. SETAREA
Apăsaţi butonul FM pentru a intra în modul de 
transmisie FM. Va fi anunţat unul din cele nouă 
canale FM presetate.

3. CONECTAREA
Setaţi manual radioul la canalul FM anunţat. Dacă respectivul canal este utilizat de un post de radio, 
apăsaţi butonul FM pentru a auzi o altă opţiune de canal. Acordaţi radioul la noul canal. Acum puteţi 
transfera apeluri şi materiale audio în flux, precum instrucţiuni GPS, de la telefon la sistemul stereo 
al autovehiculului.

Ca alternativă, acordaţi radioul la un canal liber cu zecimala finală 1, 3, 5, 7, 9 şi între 88,1 şi 107,9 
MHz. Apoi, acordaţi casca cu microfon la acelaşi canal utilizând butonul FM (apăsare scurtă pentru 
creştere, apăsare scurtă dublă pentru descreştere).

Dacă un post radio ocupă brusc canalul FM, apăsaţi butonul FM timp de 2-4 secunde (eliberaţi când 
se aude un semnal sonor) pentru a redirecţiona semnalul audio prin casca cu microfon.

NOTă Modul de transmisie FM se va opri automat dacă nu se transmite niciun semnal audio (apeluri 
sau muzică/GPS) timp de peste 1 minut; când acest lucru survine, se poate auzi un bâzâit/zgomot 
alb FM prin sistemul stereo al autovehiculului. Transmiţătorul FM se va reconecta automat odată ce 
dispozitivul audio este reactivat.

Amplasare sugerată
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CE vEŢI AUZI CE ÎNSEAMNă 
ACEASTA

CÂND vEŢI AUZI

Power	on Cască	activată După apăsarea butonului multifuncţional timp de  
3-4 secunde

Power	off Cască	dezactivată După apăsarea butonului multifuncţional timp de  
3-4 secunde

Battery	low Nivel	scăzut	baterie Când aveţi mai puţin de o oră rămasă înainte  
de a trebui reîncărcată bateria

Pairing Se	împerechează În timp ce casca cu microfon şi telefonul încearcă să 
se împerecheze/conecteze

Pairing	incomplete Împerechere	incompletă După ce casca cu microfon şi telefonul au încercat să se 
împerecheze, dar au eşuat

Lost	connection Conexiune	pierdută Când telefonul şi casca cu microfon pierd 
conexiunea Bluetooth

Call	terminated Apel	încheiat După terminarea unui apel sau când se utilizează funcţia 
reapelare prin mesageria vocală vizuală

Volume	maximum Volum	maxim După atingerea celei mai înalte setări a volumului

Connected Conectată După pornirea căştii cu microfon sau restabilirea unei 
conexiuni Bluetooth pierdute

Mute	on Mut	activat După atingerea butonului Mut

Mute	off Mut	dezactivat Având funcţia Mut activată, după atingerea butonului Mut

FM	on	channel	XX.X FM	pe	canalul	XX.X După apăsarea butonului FM, transmisia FM este activată şi 
vocea anunţă postul curent pe care îl utilizează

FM	channel	XX.X Canalul	FM	XX.X După apăsarea continuă a butonului FM, vocea anunţă 
canalul pe care îl utilizează în prezent

FM	off FM	dezactivat Când este activat, după apăsarea butonului FM pentru  
a opri transmisia

Această cască cu 
microfon anunţă 
diverse mesaje de 
stare când o porniţi/
opriţi, vi se termină 
timpul de convorbire 
sau pierdeţi/restabiliţi 
conexiunea Bluetooth 
cu telefonul.

ASCULTAŢI vOCEA
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Fiţi atenţi la drum:
Butoanele de control sunt uşor de 
găsit cu vârful degetelor fără a trebui 
să le căutaţi cu privirea.

Înainte de a începe călătoria, încercaţi 
să găsiţi şi să vă familiarizaţi cu 
butoanele de control astfel încât să 
vă menţineţi atenţia asupra drumului 
în momentul primirii unui apel.

• Rotiţa pentru volum cu marcaje 
poate fi simţită uşor.

• Butonul multifuncţional se află 
în interiorul rotiţei.

• Butonul Mut dispune de 
o crestătură.

Evitaţi descărcarea bateriei:
Nu uitaţi să opriţi casca cu microfon 
când ieşiţi din vehicul. Dacă uitaţi, 
casca cu microfon se va opri 
automat după 90 de minute în care 
nu a avut o conexiune activă.

protejaţi-vă auzul:
Puteţi regla volumul mai rapid rotind 
rotiţa pentru volum mai rapid. Pentru 
a regla volumul câte puţin, rotiţi rotiţa 
pentru volum uşor. 

Conectare uşoară:
Când o porniţi, casca cu microfon 
caută ultimul telefon conectat.

porniţi şi opriţi LED-ul:
Pentru o conducere confortabilă pe 
timp de noapte, puteţi aprinde sau 
stinge indicatoarele luminoase prin 
apăsarea continuă a butonului Mut 
timp de 2 secunde până când auziţi 
un ton.

Ascultaţi vocea (numai în limba 
engleză):

Această cască cu microfon rosteşte 
diverse mesaje de stare când o 
porniţi/opriţi, pierdeţi/restabiliţi 
conexiunea Bluetooth cu telefonul 
sau schimbaţi canalele FM.

Cea mai bună voce:
Prindeţi casca cu microfon 
de cozoroc, unde cele două 
microfoane, situate în partea de sus 
 a unităţii, pot fi mai aproape de faţa 
dvs. astfel încât să puteţi vorbi pe un 
ton normal şi să puteţi fi auzit.

SFATURI
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Timp	de	convorbire Până la 17 ore

Timp	de	standby Până la 15 zile

Distanţă	de	operare	
(rază	de	acţiune)

Până la 10 metri (33 ft) faţă de telefon

Greutate	cască	cu	microfon 92 grame

Dimensiuni	cască	cu	microfon 120 x 60 x 16,5 mm (fără clemă)

Conector	de	încărcare Conector micro USB

Tipul	bateriei Litiu ion polimer, reîncărcabilă, neînlocuibilă

Timp	de	încărcare	(maxim) 2,5 ore pentru încărcare completă

Alimentare	cu	curent 5V CC - 500 mA

Versiune	Bluetooth 2.1 cu EDR şi eSCO

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

Temperatura	de	funcţionare,	
stocare	şi	încărcare

-10°C – 50°C (14°F – 122°F)

SpECIFICAŢII
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*Cei de la relatii cu clientii va vor da detalii in limba engleza.

AvEŢI NEvOIE DE MAI MULTă ASISTENŢă?

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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www.plantronics.com



Informaţii privind siguranţa:  
consultaţi broşura separată “Pentru siguranţa dvs.”

Detalii privind garanţia limitată de 2 ani: 
www.plantronics.com/warranty

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