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Párování Bluetooth

Párování NFC (bezkontaktní komunikace)

Hovor

Přehrát/pozastavit

Hlasitost

Nabíjecí port micro USB

Kontrolka náhlavní soupravy

Hlasové ovládání (Siri, Google Now, Cortana)

Vypnutí mikrofonu

Zapínání

Než začnete používat novou náhlavní soupravu, prostudujte si brožuru „Pro vaše bezpečí“
obsahující důležité informace o bezpečnosti, nabíjení, baterii a poučení o zákonných opatřeních.

Přehled náhlavní soupravy

Buďte opatrní
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Diody LED nabíjecího pouzdra indikují stav baterie pouzdra / náhlavní soupravy

Nabíjecí pouzdro: Stisknutím ikony zobrazíte stav baterie nabíjecího pouzdra

Náhlavní souprava: Stisknutím ikony zobrazíte stav baterie náhlavní soupravy

Nabíjecí port micro USB

Úplné nabití nabíjecího pouzdra trvá 90 minut. Po úplném nabití prodlužuje nabíjecí pouzdro
životnost baterie náhlavní soupravy o dalších 10 hodin.

Volitelný adaptér Bluetooth USB je uložen v nabíjecím pouzdru.

1 2 3

Přehled nabíjecího
pouzdra
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Úplné nabití náhlavní soupravy trvá 90 minut. Po nabití dioda zhasne.
TIP Chcete-li vyresetovat přesnost ukazatele doby hovoru, vybijte baterii náhlavní soupravy a plně ji
nabijte.

Dioda LED náhlavní soupravy během nabíjení pomocí kabelu micro USB

Nesví
tí

Nabíjení je dokončeno

Plně nabitá baterie

Středně nabitá baterie

Vybitá baterie

Zcela vybitá baterie

Stav baterie náhlavní soupravy lze zkontrolovat několika způsoby.

1 S nasazenou náhlavní soupravou stiskněte tlačítko hovorů , zazní hlasová výstraha.

2 Se sundanou náhlavní soupravou stiskněte tlačítko hovorů  a sledujte diody LED náhlavní
soupravy.

3 Podívejte se na domovskou obrazovku aplikace Plantronics Hub.

Nabíjení

Kontrola stavu baterie
náhlavní soupravy
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Plně nabité pouzdro poskytuje náhlavní soupravě dalších 10 hodin hovoru. Úplné nabití nabíjecího
pouzdra trvá 90 minut. Úplné nabití nabíjecího pouzdra a náhlavní soupravy zároveň trvá
2 hodiny.

DŮLEŽITÉ Nabíjecí pouzdro je z výroby v režimu hlubokého spánku pro úsporu energie a ochranu
baterie. Chcete-li nabíjecí pouzdro probudit, připojte jej alespoň na 1 minutu ke zdroji napájení. Během
nabíjení dioda LED bliká.

Zkontrolujte stav nabíjecího pouzdra či baterie náhlavní soupravy stisknutím / přetažením ikony
pouzdra či náhlavní soupravy. Diody LED indikují stav baterie.

Stav baterie indikovaný diodami LED pro nabíjecí pouzdro či náhlavní soupravu

Plně nabitá baterie

Středně nabitá baterie

Vybitá baterie

Zcela vybitá baterie, nabijte pouzdro / náhlavní soupravu

Používání nabíjecího
pouzdra
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Stabilní polohy docílíte umístěním úchytu gelové ušní koncovky za ucho.

1 Pokud je vám ušní koncovka malá nebo naopak velká, vyměňte ji za alternativní velikost při
vypnuté náhlavní soupravě.

2 Nasazení lze upravit otočením ušní koncovky náhlavní soupravy nebo pomocí volitelného ušního
úchytu.*

POZNÁMKA * Používání ušního úchytu může vést ke snížení citlivosti snímačů. Vypnutím snímačů
dosáhnete lepšího výkonu.

Nasazení

Osobní přizpůsobení
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POZNÁMKA Pokud váš telefon podporuje technologii NFC (Near Field Communication), přejděte
k části Párování NFC.

1 Nasaďte si náhlavní soupravu a zapněte ji. Uslyšíte oznámení „pairing“ (párování) ve výchozím
jazyce. Dioda LED náhlavní soupravy bliká červeně a modře.

2 Aktivujte funkci Bluetooth® na svém telefonu, aby se vyhledala nová zařízení.
• iPhone > Nastavení > Bluetooth > Zap*

• Android > Nastavení > Bluetooth > Zap > Vyhledat*

POZNÁMKA * Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.

3 Vyberte možnost „ PLT V3200 Series“. V případě potřeby zadejte jako heslo čtyři nuly (0000) nebo
přijměte připojení. Po úspěšném spárování uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo
úspěšné).

S náhlavní soupravou je dodáván předem spárovaný Bluetooth USB adaptér.

1 Zapněte náhlavní soupravu a připojte adaptér USB Bluetooth k notebooku nebo počítači.

2 Kontrolka LED adaptéru USB označuje připojení náhlavní soupravy k adaptéru USB modrým
blikáním a následným modrým svícením. Pokud máte náhlavní soupravu nasazenou, uslyšíte
oznámení „PC connected“ (připojeno k počítači) označující navázání spojení. Pokud probíhá hovor,
kontrolka LED adaptéru USB bude modře blikat. Pokud hovor neprobíhá, kontrolka LED bude
modře svítit.

3 VOLITELNÉ Navštivte adresu plantronics.com/software pro načtení aplikace Plantronics Hub pro
Windows a Mac. Poté budete moci upravit hodnoty náhlavní soupravy prostřednictvím pokročilého
nastavení a možností.

Výchozí nastavení adaptéru USB Bluetooth umožňuje přijímat hovory, ale k poslechu hudby je
nutná další konfigurace.

Windows

1 Adaptér USB Bluetooth je možné konfigurovat pro přehrávání hudby v nabídce Start > Control
Panel (Ovládací panel) > Sound (Zvuk) > Playback tab (karta Přehrávání). Vyberte položku
Plantronics BT600, nastavte ji jako výchozí zařízení a klikněte na OK.

2 Chcete-li pozastavit hudbu při uskutečňování či přijímání hovorů, přejděte do nabídky Start >
Control Panel (Ovládací panel) > Sound (zvuk) > Communications tab (karta Komunikace)
a vyberte požadovaný parametr.

Mac

Párování

Párování Bluetooth

Používání s počítačem

Konfigurace pro média
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1 Adaptér USB Bluetooth je možné konfigurovat v nabídce Apple > System Preferences (Předvolby
systému) > Sound (Zvuk). Na kartách Input (Vstup) a Output (Výstup) vyberte možnost Plantronics
BT600.

USB LEDs What they mean

Red and blue flashes Pairing

Solid Blue Pairing successful; Connected

Blue flashes On a call

Solid red Mute active

Purple flashes Streaming music/media from computer

1 Připojte adaptér Hi-Fi Bluetooth USB k notebooku nebo počítači a počkejte, než jej počítač
rozpozná.

2 Přepněte sluchátka do režimu párování.

3 Přepněte adaptér Bluetooth USB do režimu párování jemným stisknutím a přidržením tlačítka
párování tužkou nebo kancelářskou sponou, dokud nezačne adaptér Bluetooth USB blikat červeně
a modře.

Párování je úspěšné, pokud uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné)
a adaptér USB Bluetooth svítí modře.

1 Ensure NFC is on and your phone’s display is unlocked.

2 Tap and hold the headset to the phone’s NFC tag location until NFC pairing completes. If
necessary, accept the connection.
NOTE The headset’s NFC tag is located on the top of the headset. Phone NFC tag locations vary.

Zapněte napájení náhlavní soupravy a stiskněte a přidržte tlačítko hovorů , dokud neuslyšíte
oznámení „pairing“ (párování).

USB Bluetooth adapter

Opětovné párování
adaptéru USB

NFC pairing

Režim párování
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POZNÁMKA Některé softwarové telefony umožňují ovládání náhlavní soupravy (přijímání/
ukončení hovoru, vypnutí mikrofonu) pouze tehdy, je-li nainstalovaná aplikace Plantronics Hub pro
Windows a Mac.

• Aplikaci Plantronics Hub pro Windows/Mac můžete stáhnout na adrese plantronics.com/
software.

• Aplikaci Plantronics Hub pro iOS/Android můžete stáhnout na adrese plantronics.com/software
a v obchodech App Store nebo Google Play.

Nastavení náhlavní soupravy je možné spravovat z počítače nebo mobilního zařízení
prostřednictvím aplikace Plantronics Hub pro Windows a Mac, respektive iOS a Android.

Plantronics Hub iOS a Android Windows a Mac

Ovládání hovorů pro softwarové
telefony

k dispozici u některých
softwarových telefonů

X

Změna jazyka náhlavní soupravy X X

Aktualizace firmwaru X X

Vypnutí/zapnutí funkcí X X

Zobrazit uživatelskou příručku X X

Ukazatel stavu baterie X X

Find MyHeadset X

Software pro načítání

10

https://www.plantronics.com/software
https://www.plantronics.com/software
https://www.plantronics.com/software


00:02

Přijetí hovoru
Možnosti:

• Nasaďte si náhlavní soupravu a přijměte hovor nebo

• vyslovte povel „answer“ (přijmout) po upozornění na hovor nebo

• Stiskněte tlačítko hovorů 

Přijetí druhého hovoru
Nejprve stiskněte tlačítko hovorů , tím ukončíte probíhající hovor, poté znovu stiskněte tlačítko
hovorů , tím přijmete nový hovor.

Ukončení hovoru
Probíhající hovor ukončíte stisknutím tlačítka hovorů .

Odmítnutí hovoru
Možnosti:

• Vyslovte povel „ignore“ (ignorovat) po upozornění na hovor nebo

• Stiskněte tlačítko hovorů  na 2 s

Opětovné vytočení naposledy volaného čísla
Dvakrát stiskněte tlačítko hovorů .

Vypnutí mikrofonu
Během hovoru stiskněte tlačítko vypnutí mikrofonu . Uslyšíte oznámení „mute on“ (mikrofon
vypnutý) nebo „mute off“ (mikrofon zapnutý).

Připomenutí vypnutého mikrofonu
Pokud je aktivované připomenutí vypnutého mikrofonu, když budete hovořit do telefonu, bude se
opakovat upozornění na vypnutý mikrofon. Nastavení lze přizpůsobit v aplikaci Plantronics Hub.

Oznámení volajícího (pouze mobilní telefon)
Máte-li nasazenou náhlavní soupravu, uslyšíte jméno volajícího, takže se můžete rozhodnout, zda
hovor přijmete nebo odmítnete, aniž byste museli kontrolovat displej telefonu.

Jméno volajícího je oznámeno:

• pokud telefon podporuje profil přístupu do adresáře Phone Book Access Profile (PBAP),

Základy

Uskutečnění/přijetí/
ukončení hovorů
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• pokud jste při párování udělili přístup k vašim kontaktům (u mnohých mobilních telefonů je toto
přednastaveno při vybalení, a možná tak nebude nutné provést změnu),

• pokud je volající uložen v seznamu kontaktů telefonu.

Jméno volajícího není oznámeno: pokud je volající neznámý, není uveden v seznamu, je blokován
nebo není podporován příslušný jazyk.

Siri, Google Now™, Cortana Když neprobíhá hovor, podržte stisknuté tlačítko hlasových příkazů 
po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte tón. Vyčkejte na výzvu telefonu k aktivaci hlasového vytáčení,
vyhledávání a dalších možností hlasového ovládání chytrého telefonu.

Během hovoru nebo přehrávání hudby lze nakloněním tlačítka hlasitosti  zvýšit (+) či snížit (−)
hlasitost.
Pokud neprobíhá hovor ani neposloucháte hudbu, můžete použít tlačítko hlasitosti  k úpravě
hlasitosti pro oznámení volajícího a další hlasová oznámení.

Adjust headset microphone volume (softphone)
Place a test softphone call and adjust softphone volume and PC sound volume accordingly.

Když neprobíhá hovor, můžete stiskem tlačítka přehrávání/pozastavení  na 2 sekundy
pozastavit přehrávání hudby nebo v něm pokračovat.
POZNÁMKA Streamované audio je nutné pozastavit před zahájením odchozího hovoru
prostřednictvím náhlavní soupravy (zpětné volání i hlasové vytáčení).

POZNÁMKA Pokud náhlavní soupravu vypnete nebo se dostanete mimo dosah signálu během
streamování audia, náhlavní souprava nebude moci ovlivnit přehrávání/pozastavení streamování až
do opětovného připojení k telefonu, kdy bude nutné obnovit přehrávání manuálně.

Chytré snímače reagují při nasazení a sundání náhlavní soupravy. Aplikace Plantronics Hub
umožňuje přizpůsobení. Výchozí nastavení je popsáno níže.

Jsou-li aktivní snímače, bude při nasazení náhlavní
soupravy:

bude při sundání náhlavní
soupravy:

Hovor na mobilní nebo
softwarovém telefonu

hovor přijat. hovor nadále přijímán v náhlavní
soupravě.

Hudba/média přehrávání hudby/médií
pokračovat (pokud před sejmutím
probíhalo)*.

přehrávání hudby/médií
pozastaveno (pokud probíhalo)*.

Zámek náhlavní soupravy odemčeno tlačítko hovorů. zablokováno tlačítko hovorů, aby
se zabránilo nechtěným
hovorům.

POZNÁMKA * Funkce se liší podle aplikace. Podpora webových aplikací není zaručená.

Resetování snímačů
Pokud snímače nepracují dle očekávání, můžete je resetovat.

Chcete-li resetovat snímače, připojte náhlavní soupravu přímo k rozhraní USB počítače a se
zvednutou ušní koncovkou ji na 10 sekund položte na rovný nekovový povrch.

Hlasové ovládání

Nastavení hlasitosti

Přehrávání a pozastavení
streamovaného audia

Používání snímačů
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Deaktivace snímačů
Chytré snímače náhlavní soupravy můžete deaktivovat několika způsoby:

• Spravujte snímače pomocí softwaru Plantronics Hub

• Podržte stisknuté tlačítko vypnutí mikrofonu  a hovorů  déle než 4 sekund, dokud dioda LED
neblikne fialově a poté červeně. Stejným postupem funkci opět aktivujete. Dioda LED blikne fialově
a potom modře.

POZNÁMKA Snímače nelze deaktivovat během streamování audia.
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Jazyk náhlavní soupravy je možné bezdrátově změnit pomocí softwaru Plantronics Hub. Stažení: 
plantronics.com/software. Možnosti:

• Je-li náhlavní souprava spárovaná s chytrým telefonem, zvolte jazyk náhlavní soupravy v aplikaci
Plantronics Hub pro Android/iOS.

• Je-li náhlavní souprava propojena s počítačem prostřednictvím kabelu nebo adaptéru USB, zvolte
jazyk náhlavní soupravy v aplikaci Plantronics Hub pro Windows/Mac*.
* Některé modely neobsahují adaptér USB.

Seznam hlasových upozornění
Následuje seznam běžných hlasových upozornění. Pomocí aplikace Plantronics Hub lze některá
z nich přizpůsobit. Stáhněte si aplikaci Plantronics Hub z webu plantronics.com/software

• „Answering call“ (Přijímání hovoru)

• „Battery low“ (Vybitá baterie)

• „Redialing last outgoing call“ (Opětovné vytáčení naposledy volaného čísla)

• „Incoming call“ (Příchozí hovor)

• „Mute on/mute off“ (Mikrofon vypnutý/zapnutý)

• „No phone is connected“ (Není připojen žádný telefon)

• „Pairing“ (Párování)

• „Pairing incomplete, restart headset“ (Párování není dokončeno, restartujte náhlavní soupravu)

• „Pairing successful“ (Párování bylo úspěšné)

• „Power on/off“ (Napájení zapnuto/vypnuto)

• „Phone X connected/disconnected“ (Telefon X připojen/odpojen)

• „Recharge headset“ (Dobijte náhlavní soupravu)

• „Smart sensors on/off“ (Chytré snímače zapnuty/vypnuty)

• „Battery high“ (Plně nabitá baterie)

• „Volume maximum/minimum“ (Maximální/minimální hlasitost)

Aktivujte nebo deaktivujte hlasové příkazy přijmout/ignorovat pomocí aplikace Plantronics Hub.
Navštivte web plantronics.com/software.

Technologie Multipoint umožňuje spárovat druhý telefon a přijímat hovory pomocí jednoho z obou
telefonů.

Jakmile spárujete dva telefony, můžete jednoduše přijímat hovory z obou spárovaných telefonů.

Pokud nějaký hovor probíhá, ozve se upozornění na příchozí hovor druhého spárovaného telefonu.
Chcete-li přijmout druhý hovor z druhého telefonu, je nutné ukončit stávající hovor (stisknout
tlačítko hovoru), a druhý hovor je automaticky přijat.
Jestliže druhý hovor nepřijmete, bude přesměrován do hlasové schránky.

Nastavení náhlavní soupravy je možné spravovat z počítače prostřednictvím aplikace Plantronics
Hub pro Windows/Mac nebo z mobilního zařízení prostřednictvím aplikace Plantronics Hub pro
iOS/Android. Navštivte web plantronics.com/software.

Měnit lze mimo jiné tato nastavení:

Další funkce

Výběr jazyka

Úpravy hlasových příkazů
přijmout/ignorovat

Používání dvou telefonů

Změna nastavení náhlavní
soupravy
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• Jazyk náhlavní soupravy

• Upozornění na příchozí hovor

• Vypnutí mikrofonu

• Připomenutí vypnutého mikrofonu

• Chytré snímače

• Aktualizace firmwaru

• Přehrávání hudby (A2DP)

• Hlas HD (širokopásmový zvuk)

• Vypínání identifikace volajícího

• Přijetí/odmítnutí hovoru

• Tón zvukového kanálu

• Obnovení výchozího nastavení

• Find MyHeadset: vymazání historie událostí
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Vždy používejte aktuální firmware, zajišťuje lepší výkon a další funkce náhlavní soupravy.

Firmware je možné aktualizovat z počítače nebo mobilního zařízení prostřednictvím aplikace
Plantronics Hub pro Windows/Mac, respektive iOS/Android. Stáhněte si aplikaci Plantronics Hub
z webu plantronics.com/software. Možnosti:

• Plantronics Hub pro Windows/Mac: Připojte náhlavní soupravu k počítači a zkontrolujte v nabídce
Updates (Aktualizace), zda je k dispozici aktualizace firmwaru.

• Plantronics Hub pro iOS/Android: Spárujte náhlavní soupravu a chytrý telefon a zkontrolujte
v nabídce Settings (Nastavení), zda je k dispozici aktualizace firmwaru.

Během aktualizace firmwaru:

• Sejměte náhlavní soupravu z ucha. Až do dokončení aktualizace nepoužívejte náhlavní soupravu
ani zařízení.

• Odpojte náhlavní soupravu od dalších zařízení, jako jsou telefony, tablety a počítače.

• Nespouštějte druhou aktualizaci z druhého zařízení.

• Nepřehrávejte na chytrém telefonu média.

• Nepřijímejte ani neuskutečňujte hovor.

POZNÁMKA Chytrý telefon: Pokud přijímáte velké množství hovorů, e-mailů nebo textů, zkuste po
dobu aktualizace zapnout funkci Do Not Disturb (Nerušit) v nastaveních chytrého telefonu.

Pokud se bezdrátová aktualizace firmwaru několikrát nezdařila nebo pokud náhlavní souprava
přestala reagovat, postupujte takto:

1 Stáhněte aplikaci Plantronics Hub pro Windows/Mac z webu plantronics.com/software
a nainstalujte ji.

2 Připojte náhlavní soupravu k počítači prostřednictvím kabelu USB.

3 Spusťte aplikaci Plantronics Hub, přejděte na položku Help (Nápověda) > Support (Podpora) >
Firmware Updates & Recovery (Aktualizace a zotavení firmwaru) a zadáním identifikátoru
produktu (PID) dokončete zotavení.

Vyhledejte identifikátor produktu (PID). Možnosti:

• Pokyny k zotavení náhlavní soupravy v aplikaci Plantronics Hub

• Domovská obrazovka aplikace Plantronics Hub

Aktualizace firmwaru

Zotavení náhlavní
soupravy
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Volající osoby mne neslyší. • Ověřte, zda je náhlavní souprava spárovaná a připojená k telefonu.

• Na chytrém telefonu zkontrolujte zdroj zvuku a ověřte, zda zvuk
směřuje do náhlavní soupravy, nikoliv do jiného audiovýstupu.

• Upravte polohu náhlavní soupravy na uchu, protože snímače
možná nedetekují, že se na něm nacházejí.

• Vyresetujte snímače, aby se překalibrovaly. Viz část Resetování
snímačů.

• Deaktivujte snímače, protože jsou možná nekompatibilní se
specifickým tvarem vašeho ucha.

• Používání ušního úchytu může vést ke snížení citlivosti snímačů.
Vypnutím snímačů dosáhnete lepšího výkonu.

• Deaktivujte funkci HD Voice (Wideband Audio) (Hlas HD
(širokopásmový zvuk)) prostřednictvím aplikace Plantronics Hub,
protože může být nekompatibilní s vaším telefonem.

Neslyším volající osoby nebo hudbu. • Ověřte, zda je náhlavní souprava spárovaná a připojená k telefonu.

• Na chytrém telefonu zkontrolujte zdroj zvuku a ověřte, zda zvuk
směřuje do náhlavní soupravy, nikoliv do jiného audiovýstupu.

• Upravte polohu náhlavní soupravy na uchu, protože snímače
možná nedetekují, že se na něm nacházejí.

• Vyresetujte snímače, aby se překalibrovaly. Viz část Resetování
snímačů.

• Deaktivujte snímače, protože jsou možná nekompatibilní se
specifickým tvarem vašeho ucha.

• Používání ušního úchytu může vést ke snížení citlivosti snímačů.
Vypnutím snímačů dosáhnete lepšího výkonu.

Náhlavní souprava po plném nabití
nevydrží 6 hodin hovoru.

• Ověřte, zda je náhlavní souprava spárovaná a připojená k telefonu.

• Deaktivujte funkci HD Voice (Wideband Audio) (Hlas HD
(širokopásmový zvuk)), která zvyšuje spotřebu energie.

• Zcela vybijte baterii náhlavní soupravy a poté ji plně nabijte.

• Některé telefony mají méně efektivní připojení Bluetooth
a neumožní optimální dobu hovoru 6 hodin. Odhad zbývající doby
hovoru je částečně vypočítán podle historie použití, takže
nestálosti v odhadu mohou být způsobeny určitými schématy
použití.

Odstraňování problémů
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CS
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

* Podpora v angličtině.

Podrobnosti záruky naleznete na adrese plantronics.com/warranty.

Podpora

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2017Plantronics a Voyager jsou ochranné známky společnosti Plantronics, Inc., registrované v USA a dalších zemích a PLT je ochranná známka
společnosti Plantronics, Inc. Ochrannou známku Bluetooth vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc., a veškeré použití této známky společností Plantronics,
Inc., podléhá licenčním podmínkám. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. N-Mark je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc., v USA a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných
majitelů.

Patenty: US 9 264 792, D717 771, D730 877; D766 209, patenty v patentovém řízení.
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