
AFLAŢI
MAI MULTE

Cască Bluetooth® ML10 şi ML12
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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 Bluetooth 

pierdută  (1 atingere dacă nu se 
reconectează automat căştile)

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

• LED de anulare apel ratat 
(1 atingere)

COMUTATOR DE ALIMENTARE
• Pornit (glisare pentru a descoperi negru) 
• Oprit (glisare pentru a descoperi roşu)

PORT DE ÎNCĂRCARE 
MICRO USB

• Utilizare cu încărcător CA:� 
1 oră înainte de prima utilizare 
2 ore (pentru încărcare completă)

• Nu utilizaţi casca în timpul încărcării

BUTOANELE DE VOLUM
• Volum:� sus/jos (apăsaţi butoanele + sau 

– pentru trecerea modificarea nivelului)

LED
• În curs de încărcare (roşu continuu)
• Baterie descărcată (3 clipiri roşii la 

pornire)
• Apel în curs (clipire albastră la fiecare 2 

secunde) 
• Apel ratat (clipiri violete. Se repetă la 

fiecare 5 minute sau până la anulare.)
• Mod de împerechere (clipiri albastre/

roşii repetate)

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

PRIVIŢI CU ATENŢIE
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CONECTAREA LA TELEFON

„Împerecherea” este 
procesul de configurare prin 
care casca este conectată 
cu telefonul.

Înainte de a utiliza casca 
pentru prima dată, trebuie 
să o împerecheaţi cu 
telefonul cu funcţionalitate 
Bluetooth.

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

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

Telefoanele au diferite meniuri 
din care puteţi selecta:�

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, imediat după livrare:�

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.

Împerecherea unui telefon nou/
reconectarea celui iniţial:�

Cu casca oprită, glisaţi butonul de 
alimentare în poziţia pornit. Apăsaţi 
continuu butonul de apel până când 
LED-ul clipeşte roşu/albastru.

3. CONECTAREA
Selectaţi „PLT_MLXX” 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 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.

Acum puteţi efectua un apel 
utilizând tastatura sau funcţia de 
apelare vocală a telefonului.
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SE MONTEAZĂ PE ORICARE DIN URECHI

Urechea stângă Urechea dreaptă



5

SFATURI

Înţelegerea tonurilor auzite:�
Această cască generează tonuri diferite pentru a vă anunţa ce 
acţiune execută. 

În general, un ton cu frecvenţă ridicată necesită o acţiune din 
partea dvs. (de exemplu, aţi pierdut conexiunea Bluetooth sau 
trebuie să reîncărcaţi bateria) iar un ton cu frecvenţă redusă este 
doar o reacţie la apăsarea unui buton (de exemplu, modificări de 
volum, iniţiere/terminare apel). 

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 restabilire 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.
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SPECIFICAŢII

Timp de convorbire Până la 7 ore

Timp de standby Până la 8 zile

Distanţă de operare (rază 
de acţiune)

Până la 10 metri, clasa II

Greutate cască 11,5 grame

Conector de încărcare Micro USB

Tipul bateriei Litiu ion polimer, reîncărcabilă, neînlocuibilă

Timp de încărcare (maxim) 2 ore pentru încărcare completă

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

Versiune Bluetooth Bluetooth v2.0

Profiluri Bluetooth Hands-free (HFP) Profile 1.5 şi 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?

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

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

AVEŢI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENŢĂ?

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