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Alimentare

Împerechere

Butonul de preluare/terminare a apelurilor

Port de încărcare

LED cască (indicator luminos)

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, procesul de împerechere începe.

1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Apel  până când LED-urile luminează intermitent roşu şi
albastru.

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

• AndroidSetări > Bluetooth:Pornit > Scanare după dispozitive*

NOTĂ *Meniurile pot varia în funcţie de dispozitiv.

3 Selectaţi “PLT_ML15.” Dacă este necesar, introduceţi patru zerouri (0000) pentru codul de acces
sau acceptaţi conexiunea. După ce sunt împerecheate cu succes, LED-urile căştii nu mai luminează
intermitent.

PLT_ML15

0000

După împerecherea căştii cu telefonul, puteţi dori să împerecheaţi un alt telefon.

1 Porniţi casca.

2 Apăsaţi continuu butonul Apel  până când ledul indicator va lumina roşu şi albastru.

3 Activaţi Bluetooth pe telefonul dvs. şi setaţi-l pentru a căuta dispozitive noi.

4 Selectaţi “PLT_ML15.”
Dacă este necesar, introduceţi patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptaţi
conexiunea.

După ce sunt împerecheate cu succes, LED-urile indicatoare ale căştii nu mai luminează
intermitent.

Căştile Bluetooth au o rază de acţiune efectivă de 10 metri. Dacă pierdeţi conexiunea, căştile
încearcă să restabilească o conexiune. În cazul în care căştile nu se pot reconecta, atingeţi
butonul Apel  sau conectaţi-le manual prin meniului Bluetooth al dispozitivului.

Împerechere

Împerecherea

Împerecherea cu alt
telefon

Reconectare
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Casca dvs. dispune de suficientă energie pentru împerechere şi pentru a efectua câteva apeluri.
Este nevoie de 2 ore pentru a încărca complet casca, iar ledul indicator  va deveni albastru
permanent imediat ce încărcarea este completă.

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.

R

L

Încărcare şi montare

Încărcare

Ajustarea poziţiei căştii
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Pentru a porni sau opri, apăsaţi butonul Apel  până când ledul indicator  luminează
intermitent în alabastru o dată (pornit) sau în roşu o dată (oprit).

Preluarea sau terminarea unui apel
Atingeţi butonul Apel .

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

Apelare vocală
Dacă telefonul dvs. acceptă apelarea vocală, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Apel  timp de 2
secunde şi aşteptaţi solicitarea telefonului, apoi spuneţi telefonului să formeze numărul unui
contact stocat.

Reglaţi volumul de pe telefon pentru a controla volumul căştilor.

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, apoi albastru permanent

• Luminează intermitent roşu şi albastru în timpul împerecherii

• Luminează intermitent roşu de două ori când bateria este descărcată

• Luminează intermitent albastru de două ori la primirea unui apel

Opţiuni elementare

Alimentare

Efectuarea/preluarea/
încheierea apelurilor

Volumul

Descifrarea semnalelor
luminoase
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Asistenţă

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

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. 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.

Patente: US D681,602; D699,215; CN ZL201230490196.9; EM 002109645; şi TW D157594.

205483-24 (01.18)
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