
AFLAŢI
MAI MULTE

Cască Bluetooth® M100™
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PRIVIŢI CU ATENŢIE

BUTON APELURI
•	Preluare	sau	terminare	apel		

(1 atingere)
•	Reformare	număr	(2 atingeri)
•	Iniţiere	apelare	vocală		

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

•	Refacere	conexiune	pierdută		
(1 atingere)

•	Activare	împerechere	după	
configurare	iniţială (apăsaţi 
până când LED-ul clipeşte  
roşu/albastru)

•	Activare	multipunct (apăsare  
în timpul pornirii)

•	Transferarea	unui	apel	la/	
de	la	cască	(apăsare 1 secundă 
în timpul apelului)

COMUTATOR DE 
ALIMENTARE

•	Pornit (glisare pentru 
a descoperi negru)	

•	Oprit (glisare pentru  
a descoperi roşu)

PORT DE ÎNCĂRCARE 
MICRO USB

•	Cu	încărcător	de	CA:
 30 minute (2 ore timp de convorbire)
 90 minute (încărcare completă)
•	Performanţe	optime	când	este	

încărcată	complet

BUTON VOLUM/MUT
•	Min.-Redus-Mediu-Ridicat-Max.  

(1 atingere pentru trecere la alt nivel)
•	Mut:	pornit/oprit (apăsare 1 secundă)

LED
•	În	curs	de	încărcare (roşu continuu)
•	Complet	încărcată (albastru continuu)
•	Nivel	redus	bateriei  

(2 clipiri roşii, 2 tonuri)
•	Nivel	critic	baterie (3 clipiri roşii,  

3 tonuri)
•	Multipunct (pornit = 2 clipiri albastre,  

şi oprit = 1 clipire albastră)

Siguranţa	înainte	de	toate!	Citiţi	ghidul	cu	
instrucţiuni	de	siguranţă	pentru	informaţii	
importante	privind	siguranţa,	încărcarea,	
bateria	şi	normele	înainte	de	a	utiliza	casca.
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CONECTAREA LA TELEFON

„Împerecherea” conectează  
casca cu telefonul.  
„Multipunct” vă permite să 
folosiţi această cască cu 
două telefoane. (Activaţi 
această funcţie înainte  
de a împerechea al  
doilea telefon.)

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).

TUTORIAL VIDEO 
(numai în limba engleză):
www.plantronics.com/pairing

2. SETAREA
Prima	dată:
Cu casca oprită, activaţi modul 
de împerechere Bluetooth 
prin glisarea comutatorului de 
alimentare în poziţia „pornit”. LED-
ul clipeşte roşu/albastru pentru 
a indica modul de împerechere.
Activarea	funcţiei	multipunct:
În timp ce apăsaţi butonul 
Apel, porniţi casca şi apăsaţi în 
continuare butonul Apel până 
când LED-ul clipeşte albastru 
de două ori. (Repetaţi pentru 
dezactivare.)
Împerecherea	unui	telefon	nou/	
reconectarea	celui	iniţial:
Porniţi casca şi apăsaţi continuu 
butonul Apel până când LED-ul 
clipeşte roşu/albastru.

3. CONECTAREA
Selectaţi „1xxPlantronics” din lista 
de dispozitive Bluetooth afişată 
de telefon.
Dacă telefonul solicită un cod de 
acces, introduceţi patru zerouri 
(0000). Pe ecran poate fi afişată 
secvenţa ****.
Unele telefoane solicită 
confirmarea conectării căştii 
după împerechere.
LED-ul căştii va înceta să mai 
clipească roşu/albastru odată 
ce telefonul şi casca sunt 
împerecheate/conectate  
cu succes.
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GĂSIŢI CANALUL POTRIVIT

Gelul se potriveste in ureche pentru fixare. 

Puneţi casca pe ureche. Elementul pentru ureche este 
poziţionat pentru a se potrivi majorităţii persoanelor, 
dar puteţi dori să îl rotiţi pentru a se potrivi optim 
urechii dvs. stângi sau drepte.

Elementul pentru ureche cu gel şi difuzorul se fixează 
în canale astfel încât elementul să nu se disloce în 
timpul utilizării.

Gelul pentru fixare in ureche trebuie să fie orientat 
în sens contrar faţă de cască. (Nu rotiţi gelul pentru 
ureche prea mult.)

Pentru	urechea	stângă

Pentru	urechea	dreaptă



Daca gelul de ureche nu se potriveste, 
il puteti schimba cu o alta dimensiune. 
Pentru a inlocui gelul cu un altul trageti 
usor de gel pentru a o detasa. (Nu trageţi 
de baza difuzorului şi de tijă.)

Folosind degetul mare, aduceţi partea 
inferioară a elementului pentru ureche 
peste difuzor şi trageţi gelul de prindere 
pentru ureche peste difuzor. (Nu împingeţi 
difuzorul prin elementul pentru ureche.)

Dacă nu sunteţi familiarizat cu acest tip de 
element pentru ureche cu gel, fixaţi clema 
de prindere din plastic  pentru stabilitate 
suplimentară.
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PENTRU POTRIVIRE OPTIMĂ

TUTORIAL VIDEO (numai în 
limba engleză):
www.plantronics.com/M100fit
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MAI MULTE DESPRE FUNCŢIA MULTIPUNCT

Casca Plantronics M100 este 
compatibilă cu tehnologia multipunct, 
care permite utilizarea unei căşti cu 
două telefoane Bluetooth diferite. 

Pentru a împerechea casca cu un al 
doilea telefon, consultaţi  
„Conectarea la telefon.”

Cum se iniţiază un apel 
Când funcţia multipunct este activă, 
casca iniţiază sau reformează 
numărul pentru un apel de la telefonul 
care a iniţiat ultima dată un apel.

Pentru a utiliza al doilea telefon 
împerecheat, iniţiaţi apelul utilizând 
comenzile acestuia. Cel de-al 
doilea telefon îşi activează 
legătura cu casca. 

NOTĂ: Casca nu poate pune în 
aşteptare un apel în curs în timp 
ce se răspunde la un apel de la 
celălalt telefon.

Cum se răspunde la un apel în 
timpul unei conversaţii la celălalt 
telefon împerecheat

Pentru a răspunde la un apel pe 
celălalt telefon, apelul curent trebuie 
terminat sau transferat înapoi pe 
primul telefon. Pentru a transfera un 
apel, consultaţi „O privire atentă.” 

Dacă optaţi să nu răspundeţi, al 
doilea apel va fi direcţionat către 
căsuţa vocală. 

Răspunderea	la	un	apel	de	pe		
al	doilea	telefon	în	timpul	unui	
alt	apel:	

1.  Înainte de a răspunde la al doilea 
apel, terminaţi primul apel apăsând 
scurt pe butonul Apel.

2.  Răspundeţi la al doilea apel 
apăsând scurt din nou pe  
butonul Apel.

SFAT Pentru a evita problemele 
cu funcţia multipunct, utilizaţi 
butonul Apel de pe cască în locul 
comenzilor telefonului.
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ASCULTAŢI VOCEA

CE VEŢI AUZI CE ÎNSEAMNĂ 
ACEASTA

CÂND VEŢI AUZI

Power	on Cască	activată După glisarea comutatorului de alimentare în poziţia „pornit”.
Power	off Cască	dezactivată După glisarea comutatorului de alimentare în poziţia „oprit”.
Talk	time:	(5	hrs,	4	hrs,		
3	hrs,	2	hrs,	1	hr)

Timp	de	convorbire:	
(5	ore,	4	ore,	3	ore,		
2	ore,	1	oră)

După glisarea comutatorului de alimentare în poziţia 
„pornit”.

Battery	low Nivel	scăzut	baterie Când mai aveţi aproximativ 30 de minute rămase înainte 
de a trebui reîncărcată bateria

Recharge	headset Reîncărcaţi	casca Când mai aveţi aproximativ 15 de minute rămase înainte 
de a trebui reîncărcată bateria

Phone	1	connected Telefon	1	conectat După glisarea comutatorului de alimentare în poziţia 
„pornit” sau refacerea unei conexiuni Bluetooth întrerupte

Phone	2	connected Telefon	2	conectat După împerecherea unui al doilea telefon utilizând 
funcţia multipunct

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

Pairing	successful Împerechere	reuşită După împerecherea/conectarea cu succes a căştii 
şi a telefonului

Pairing	incomplete,		
restart	headset

Împerechere	incompletă,		
reporniţi	casca

Imediat după ce casca şi telefonul au încercat să se 
împerecheze dar au eşuat 

Volume	maximum Volum	maxim	 Când se atinge nivelul cel mai ridicat de volum după 
apăsarea scurtă a butonului Volum.

Mute	on Mut	activat După apăsarea butonului Volum timp de 1 secundă în 
timpul unui apel

Mute	off Mut	dezactivat În timpul modului mut, după apăsarea butonului Volum 
timp de 1 secundă

Lost	connection Conexiune	pierdută Când telefonul pierde conexiunea Bluetooth cu casca
Multipoint	on Multipunct	activat După activarea funcţiei prin apăsarea butonului Apel în timp 

ce se glisează comutatorul de alimentare în poziţia „pornit”
Multipoint	off Multipunct	dezactivat După dezactivarea funcţiei prin apăsarea butonului Apel în 

timp ce se glisează comutatorul de alimentare în 
poziţia „oprit”

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

Împerecherea/conectarea o 
singură dată

Împerecherea este un proces singular 
dacă telefonul nu pierde conexiunea 
sau dacă nu doriţi să împerecheaţi un 
telefon nou.

Observaţi ledul care clipeşte roşu
Această cască vă va avertiza vizual 
când bateria este pe terminate şi 
trebuie reîncărcată. 

Continuarea unui apel fără cască
Dacă trebuie să continuaţi un apel 
fără a utiliza casca, este suficient 
să apăsaţi butonul Apel timp de 1 
secundă şi apelul este transferat 
înapoi pe telefon. Veţi auzi un ton 
pentru confirmarea transferului.

Rămâneţi în apropierea telefonului: 
Bluetooth are o rază de acţiune de 
până la 10 metri între telefon şi cască, 
în afara căreia semnalul audio se 
degradează şi conexiunea se pierde.

Modul de refacere a conexiunii: 
Casca încearcă să refacă o 
conexiune pierdută. Dacă nu poate, 
apăsaţi scurt o dată butonul Apel 
sau reconectaţi manual prin meniul 
Bluetooth al telefonului.

Resetaţi dacă nu puteţi reconecta
În cazul în care casca funcţiona dar 
acum nu se mai conectează, reţineţi 
că telefoanele mai noi sunt similare 
unor mici computere şi, prin urmare, 
se pot corupe în timp şi poate fi 
necesară resetarea acestora din când 
în când. 

Este suficient să opriţi telefonul şi 
să scoateţi bateria timp de câteva 
secunde, apoi să o remontaţi şi să 
reporniţi telefonul. Dacă această 
metodă nu rezolvă problema, ştergeţi 
informaţiile de împerechere pentru 
casca M100 şi repetaţi împerecherea 
cu telefonul.

Cea mai bună voce:
Pentru preluare optimă a vocii, casca 
trebuie să fie întotdeauna orientată 
spre colţul gurii dvs.
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SPECIFICAŢII

Timp	de	convorbire Până la 6 ore

Timp	de	standby Până la 10 zile

Distanţă	de	operare		
(rază	de	acţiune)

Până la 10 metri, clasa II

Greutate	cască 9 grame 

Dimensiuni	cască 55 x 18,5 x 8,1 mm 

Conector	de	încărcare Micro USB

Tipul	bateriei Litiu ion polimer, reîncărcabilă, neînlocuibilă

Timp	de	încărcare	(maxim) 90 de minute pentru încărcare completă 

Alimentare	cu	curent 5 V c.c. – 180 mA

Versiune	Bluetooth 2.1 specificaţii cu EDR

Profiluri	Bluetooth Hands-free (HFP) Profile 1.5 and Headset (HSP)  
Profile 1.1

Temperatură	de	funcţionare 0 - 40°C (32°F - 104°F)

Temperatură	de	depozitare	 0 - 40°C (32°F - 104°F)

Temperatură	de	încărcare 0 - 40°C (32°F - 104°F)
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AVEŢI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENŢĂ?

Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
www.plantronics.com

Czech Republic 
www.plantronics.com

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:  
www.plantronics.com

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:
www.plantronics.com

További információk: 
www.plantronics.com

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:  
www.plantronics.com

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
www.plantronics.com

Дополнительная 
информация: 
www.plantronics.com

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
www.plantronics.com

en

cs

da

de

el

es

fl

fr

ga

he

hu

it

nl

ar

no

pl

pt

ro

sv

tr

ru



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

Întrebări frecvente:	
www.plantronics.com/M100faq

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

©	2010	Plantronics,	Inc.	Toate	drepturile	rezervate.	Bluetooth	este	marcă	
comercială	înregistrată	a	Bluetooth	SIG,	Inc.	şi	orice	utilizare	de	către	Plantronics	
are	loc	sub	licenţă.	Toate	celelalte	mărci	comerciale	sunt	proprietatea	deţinătorilor	
respectivi.	Brevete	SUA	5.712.453;	Brevete	în	aşteptare	
AM84466-18	(09/10)
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