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Siri
Google Now

Alexa*

N
FC

Port de încărcare

Buton Apel

Buton Bluetooth (se foloseşte la împerecherea unui dispozitiv)

Siri, Google Now Buton Virtual Personal Assistant (VPA) (Asistent personal virtual)

Alexa* *Alexa necesită aplicaţia Plantronics Hub

Buton Mut

Butoane de volum

Indicator luminos

Buton de alimentare

Near Field Communication

Prezentare generală căşti
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Casca dvs. dispune de suficientă energie pentru împerechere şi pentru a efectua câteva apeluri
imediat ce este scoasă din cutie. Este nevoie de aproximativ 90 de minute pentru a încărca
complet casca; indicatorul luminos se stinge imediat ce încărcarea este completă.
Este furnizat un cablu micro USB care vă permite să încărcaţi casca cu un încărcător de priză de
perete c.a. (nu este inclus) sau la portul USB al unui calculator. Calculatorul trebuie să fie pornit
pentru a încărca prin USB 2.0 sau mai nou.

NOTĂ Încărcaţi întotdeauna la temperaturi apropiate de cea a camerei; nu încărcaţi niciodată
bateria la temperaturi mai mici de 0°C (32°F) sau mai mari de 40°C (104°F).

Există mai multe modalităţi de a verifica nivelul bateriei căştii:
• Ascultaţi comenzi vocale prin căşti dacă apăsaţi pe butonul Apel .

• Verificaţi LED-urile indicatoare de pe cască sau de pe staţia de încărcare.

• Utilizaţi aplicaţia Plantronics Hub pentru desktop sau dispozitive mobile. Puteţi să descărcaţi
software-ul dacă accesaţi plantronics.com/software.

Comportamentul LED-urilor căştii

Stins Încărcare finalizată

Nivel baterie ridicat

Nivel baterie mediu

Nivel scăzut baterie

Nivel baterie critic

Nivel baterie Anunţ vocal

30 de minute de timp de convorbire rămas Anunţul „Battery Low” (Nivel baterie redus) se
repetă la fiecare 15 de minute

10 de minute de timp de convorbire rămas Anunţul „Recharge Headset” (Reîncărcaţi casca) se
repetă la fiecare 5 minute

Încărcaţi casca

Verificarea nivelului
bateriei

Avertismente de
descărcare a bateriei
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O staţie încărcată complet poate reîncărca complet casca de două ori pentru încă 14 ore de
convorbiri folosind casca.

IMPORTANT Staţia de încărcare este pusă într-un mod inactiv profund după fabricaţie, pentru a
economisi energia şi a proteja bateria. Pentru a activa staţia de încărcare, conectaţi-o la o sursă de
alimentare timp de minim 1 minut. LED-urile clipesc în timpul încărcării.

Verificaţi starea bateriei staţiei de încărcare apăsând butonul din partea laterală.

LED-urile de stare a bateriei pentru staţia de încărcare

Nivel baterie ridicat

Nivel baterie mediu

Nivel scăzut baterie

Nivel baterie critic; Reîncărcaţi staţia/casca

NOTĂ Staţia de încărcare se comercializează separat. Pentru mai multe informaţii accesaţi 
plantronics.com/accessories.

Utilizaţi staţia de încărcare
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1 Treceţi casca peste ureche şi în spatele ei, apoi apăsaţi-o uşor pe ureche.
NOTĂ Scoateţi ochelarii înainte de a aşeza casca, pentru a se fixa bine.

2 Rotiţi tija cu microfon până când este orientată înspre gura dvs.

3 Tija cu microfon se poate mişca în sus sau în jos pentru a se fixa mai bine.

2 31

Schimbaţi elementul pentru ureche pentru un montaj mai bun.

1 Împingeţi elementul pentru ureche la interior şi rotiţi spre stânga pentru a debloca.

1

22

2 Aliniaţi noul element pentru ureche în orificiu; împingeţi, rotiţi către dreapta şi fixaţi în poziţie.

Pentru a purta casca în cealaltă ureche, rotiţi tija în sus, apoi răsuciţi-o astfel încât elementul
pentru ureche să se afle în cealaltă parte înainte de a coborî tija cu microfon.

3

2

1

Montare
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1 Prima dată când porniţi casca, începe procesul de împerechere. Puneţi-vă casca şi puteţi auzi
„împerechere”, iar LED-urile căştii se aprind intermitent în 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 „Seria PLT V5200”.
Dacă este necesar, introduceţi patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptaţi
conexiunea.

Odată ce aceasta este împerecheată cu succes, auziţi „împerechere reuşită” şi LED-urile încetează
să lumineze intermitent.
NOTĂ Casca se poate împerechea cu până la 8 dispozitive, însă poate menţine numai 2 conexiuni
simultan; acestea includ adaptorul Bluetooth USB.

Împerecherea NFC este o opţiune de împerechere a telefonului dacă este deja conectat un
dispozitiv sau niciunul. Împerecherea NFC nu funcţionează dacă sunt deja conectate două
dispozitive.

1 Asiguraţi-vă că funcţia NFC este pornită şi că ecranul telefonului este deblocat. (Telefoanele pot fi
diferite.)

2 Cu casca pornită, aşezaţi casca pe spatele telefonului în apropiere de eticheta NFC de pe telefon
aşa cum este indicat până când împerecherea NFC se finalizează. Dacă este necesar, acceptaţi
conexiunea.

1 Cu casca pornită ţineţi apăsat butonul Apel  până când auziţi „Împerechere”.

2 În timp ce LED-urile căştii luminează intermitent albastru şi roşu, activaţi Bluetooth pe telefonul
dvs. şi setaţi-l să caute noi dispozitive.

3 Selectaţi „Seria PLT V5200”.
După ce se realizează împerecherea, luminile indicatoare se opresc din iluminatul intermitent şi
puteţi auzi „împerechere reuşită”.

Împerecheaţi telefonul

Împerechere cu
dispozitivul mobil

Împerecherea NFC

Împerecherea cu alt
dispozitiv
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Siri
Google Now

Alexa*

N
FC

Preluare apel
• Puneţi-vă casca pentru a prelua un apel sau
• Rostiţi „answer” (răspuns) după anunţarea apelului sau
• Atingeţi butonul Apel .

Încheierea unui apel
• Atingeţi butonul Apel 

Respingere apeluri de intrare
• Apăsaţi butonul Apel  timp de 2 secunde.

Rapelare ultimul apel efectuat
• Apăsaţi scurt de două ori pe butonul Apel .

Anunţarea apelantului (numai telefon mobil)
Când purtaţi casca, veţi auzi numele apelantului care vă caută, deci puteţi decide dacă să preluaţi
sau să ignoraţi apelul, fără a fi necesar să verificaţi ecranul telefonului.

Se anunţă numele unui apelant:

• dacă telefonul dvs. acceptă funcţia de profil de acces agendă (PBAP)

• dacă aţi acordat drept de acces contactelor pe durata procesului de împerechere (pentru multe
telefoane mobile, acesta este prestabilit din fabrică şi este posibil să nu fie necesar)

• dacă apelantul este memorat în lista de contacte a telefonului

Numele apelantului nu este anunţat: dacă apelantul nu este cunoscut, nu este listat sau este blocat
sau dacă limba nu este compatibilă.

Comutaţi butonul de Volum  în sus (+) sau jos (–) în timpul unui apel sau în timpul transmiterii de
materiale audio.
În afara unui apel sau a materialelor audio în flux puteţi apăsa butonul Volum  pentru a regla
nivelul volumului pentru Anunţarea apelantului şi alte anunţuri vocale.

Apăsaţi butonul Anulare sunet  pentru a dezactivare sau reactivarea sunetului în timpul unui apel
activ. Personalizaţi setările de dezactivare a sunetului din aplicaţia Plantronics Hub.

Memento mod mut activat*
*Pentru activare este nevoie de Plantronics Hub pentru Mac/Win sau de Plantronics Hub pentru
iOS/Android.(plantronics.com/software)

Opţiuni elementare

Efectuarea/preluarea/
încheierea apelurilor

Ajustarea volumului

Mut
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Puteţi adăuga o notificare cu alertă pentru modul mut organizând funcţia mut cu Plantronics Hub.
Dacă această setare este activată şi aţi oprit sunetul unui apel activ şi începeţi să vorbiţi, o alertă
vă reaminteşte că sunteţi încă în modul mut.

Siri, Google Assistant™, Cortana Menţineţi apăsat butonul de Apelare timp de 2 secunde pentru a
activa asistentul vocal implicit al telefonului. Aşteptaţi ca telefonul să activeze apelarea vocală,
căutarea şi alte comenzi vocale ale smartphone-ului.

Cu Alexa activată pe căşti, puteţi solicita îndrumări, vă puteţi apela prietenii, puteţi accesa Alexa
Skills şi multe altele.

NOTĂ Amazon Alexa nu este disponibilă în toate limbile şi ţările.

1 Activare Alexa

A Conectaţi căştile la telefonul dvs. mobil

B Actualizaţi aplicaţia pentru mobil Plantronics Hub (software-ul) dacă este necesar

C Lansaţi aplicaţia Plantronics Hub şi asiguraţi-vă că căştile (firmware-ul) sunt actualizate

D Din meniul principal Plantronics Hub, alegeţi Aplicaţii > Amazon Alexa > Activare

E Lansaţi aplicaţia Amazon Alexa şi urmaţi instrucţiunile pentru vă configura căştile

2 Utilizaţi Alexa

A Pentru a utiliza Alexa, atingeţi butonul Anulare sunet şi puneţi o întrebare. Veţi auzi un sunet
când Alexa este activată.

Atingeţi butonul Apel .

Senzorii inteligenţi din această cască recunosc purtarea căştii şi pot efectua automat funcţii de
economisire a timpului.

Prin purtarea căştii:
• Preluaţi un apel

• Transferaţi un apel activ de la telefon

• Reluaţi transmiterea în flux a materialelor audio

Prin scoaterea căştii:
• Transferaţi un apel activ la telefon

Asistent vocal

Activaţi şi utilizaţi Amazon
Alexa

Redarea sau întreruperea
sunetului

Utilizarea senzorilor

9



• Întrerupeţi transmiterea în flux a materialelor audio

Resetarea senzorilor
Se recomandă resetarea senzorilor dacă aceştia nu funcţionează conform aşteptărilor.

• Purtând casca, atingeţi butonul Apel  pentru a testa senzorii. O alertă vocală pentru timpul de
convorbire indică faptul că senzorii funcţionează. Un ton indică faptul că senzorii trebuie resetaţi.

• Pentru a reseta senzorii, porniţi casca, conectaţi-o la un încărcător sau direct la portul USB al
calculatorului şi aşezaţi-o pe o suprafaţă metalică plană pentru minimum 10 secunde.

Dezactivarea senzorilor
• Puteţi dezactiva senzorii inteligenţi ai căştii prin software-ul Plantronics Hub în meniul Setări sau în

stare inactivă; țineți apăsate simultan butoanele Apel și Mut timp de 5 secunde și un anunț vocal
vă informează care este starea senzorilor inteligenţi.
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Utilizaţi aplicaţia Tile pentru a suna pe căştile pierdute sau pentru a le localiza pe o hartă şi cereţi
ajutorul comunităţii Tile.

1 Conectaţi căştile la telefonul dvs. mobil

2 Lansaţi aplicaţia Plantronics Hub şi asiguraţi-vă că firmware-ul este actualizat

3 Din meniul principal Plantronics Hub, alegeţi Aplicaţii > Tile > Activare

4 Lansaţi aplicaţia Tile şi urmaţi instrucţiunile pentru a vă conecta căştile

Mai jos este o listă a alertelor vocale uzuale; puteţi folosi Plantronics Hub pentru a personaliza
alertele. Descărcaţi Plantronics Hub pe plantronics.com/software

• „Answering call” (Se preia apelul)

• „Battery low” (Nivel scăzut baterie)

• „Redialing last outgoing call” (Rapelare ultimul apel efectuat)

• „Incoming call” (Primire apel)

• „Mute on/off/muted” (Mut pornit/oprit/mut)

• „No phone is connected” (Niciun telefon conectat)

• „Pairing” (Se împerechează)

• „Pairing incomplete, restart headset” (Împerechere incompletă, reporniţi casca)

• „Pairing successful” (Împerechere reuşită)

• „Power on/off” (Pornire/Oprire)

• „Phone X connected/disconnected” (Telefon X conectat/deconectat)

• „Recharge headset” (Reîncărcaţi casca)

• „Smart sensors on/off” (Senzori inteligenţi activaţi/dezactivaţi)

• „Talk time (x) hours” (x ore timp de convorbire rămase)

• „Volume maximum/minimum” (Volum maxim/minim)

Comutaţi butonul de volum când casca este pornită şi inactivă (nu este implicată într-un apel sau
în transmiterea de muzică) pentru a regla volumul alertelor vocale ale căştii.

Funcţii avansate

Activare Tile

Lista alertelor vocale

Reglarea volumului alertei
vocale
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Actualizările de firmware au rolul de a vă ţine casca la zi cu ultimele tehnologii. Actualizaţi
firmware-ul:

• pentru a schimba limba alertelor/comenzilor vocale

• pentru a creşte performanţele

• pentru a adăuga funcţii noi dispozitivului dvs.

Puteţi actualiza casca wireless folosind fie smartphone-ul, fie calculatorul cu Plantronics Hub.
Descărcaţi de pe plantronics.com/software

Cu Plantronics Hub pentru Android/iOS instalată pe smartphone, verificaţi Setări pentru a vedea
dacă este disponibilă o actualizare.

Cu Plantronics Hub pentru Windows/Mac instalată pe calculator, verificaţi Actualizări pentru a
vedea dacă este disponibilă o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Sfaturi

• Dacă efectuaţi actualizarea folosind Plantronics Hub de pe telefon:

• Scoateţi casca din ureche. Nu folosiţi casca sau smartphone-ul până când nu se finalizează
actualizarea.

• Deconectaţi casca de la alte dispozitive, cum ar fi telefoane, tablete şi calculatoare.

• Nu începeţi o a doua actualizare de pe un al doilea telefon.

• Nu redaţi muzică pe telefon în timpul actualizării.

• Nu preluaţi şi nu efectuaţi niciun apel în timpul actualizării.
NOTĂ Dacă primiţi multe apeluri, e-mailuri sau texte care întrerup actualizarea, încercaţi să activaţi
opţiunea Nu deranja din setările telefonului în timpul actualizării.

• Dacă efectuaţi o actualizare folosind Plantronics Hub pentru [Windows] de pe calculator folosind
adaptorul Bluetooth wireless:

• Scoateţi casca din ureche. Nu folosiţi casca sau calculatorul până când nu se finalizează
actualizarea.

• Deconectaţi casca de la alte dispozitive, cum ar fi telefoane, tablete şi calculatoare.

• Nu începeţi o a doua actualizare de pe un al doilea dispozitiv, de exemplu un telefon sau alt
calculator.

• Deconectaţi alte căşti Bluetooth de la calculator.

• Nu preluaţi şi nu efectuaţi niciun apel în timpul actualizării.

Dacă primiţi un mesaj de eroare privind o actualizare wireless sau dacă actualizarea eşuează,
procedaţi după cum urmează:

• Conectaţi casca la calculator.

• Descărcaţi şi instalaţi Plantronics Hub pentru Windows/Mac de pe https://www.plantronics.com/
product/plantronics-hub-desktop

• Deschideţi Plantronics Hub, mergeţi la Help (Ajutor) > Support (Asistenţă) > Firmware Updates &
Recovery (Actualizări şi recuperare firmware) şi introduceţi Product ID (PID) (ID produs) pentru a
finaliza recuperarea.

Firmware: Actualizare

Recuperarea căştii
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Interlocutorii nu mă pot auzi. Soluţii:
• Verificaţi dacă casca este împerecheată şi conectată la telefonul

dvs.

• Repoziţionaţi casca pe ureche, deoarece este posibil ca senzorii să
nu detecteze că este pusă.

• Resetaţi senzorii (urmând instrucţiunile de mai sus), deoarece este
posibil să aibă nevoie de recalibrare.

• Dezactivaţi senzorii, deoarece este posibil să fie incompatibili cu
forma urechii dvs.

• Dezactivaţi HD Voice (Wideband Audio) prin aplicaţia Plantronics
Hub, deoarece este posibil ca această setare să fie incompatibilă
cu telefonul dvs.

Nu pot auzi interlocutorii sau
muzica.

Soluţii:
• Verificaţi dacă casca este împerecheată şi conectată la telefonul

dvs.

• Repoziţionaţi casca pe ureche, deoarece este posibil ca senzorii să
nu detecteze că este pusă.

• Resetaţi senzorii (urmând instrucţiunile de mai sus), deoarece este
posibil să aibă nevoie de recalibrare.

• Dezactivaţi senzorii, deoarece este posibil să fie incompatibili cu
forma urechii dvs.

Casca mea nu are autonomie de 7
ore de convorbire după ce este
încărcată complet.

Soluţii:
• Verificaţi dacă casca este împerecheată şi conectată la telefonul

dvs.

• Dezactivaţi HD Voice (Wideband Audio), care foloseşte mai multă
energie.

• Descărcaţi complet bateria căştii, apoi încărcaţi-o complet.

• Anumite telefoane au conexiuni Bluetooth mai puţin eficiente,
astfel că nu permit un timp de convorbire de 7 ore. Timpul de
convorbire rămas estimat este calculat parţial pe baza istoricului
utilizărilor, aşadar pot apărea inconsecvenţe de estimare în funcţie
de modul de utilizare personală.

Depanarea
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Căşti Cablu micro USB

Elemente pentru ureche (S, M. L)

Conţinutul pachetului
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Se vinde separat pe plantronics.com/accessories.

Încărcător de
voiaj

Elemente pentru ureche cu capace
din burete

Adaptor
Bluetooth USB Staţie de încărcare

Încărcător de
perete

Accesorii
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Timp de convorbire Timp de convorbire de până la 7 ore cu staţia; Timp de
convorbire suplimentar de până la 14 ore cu staţia
încărcată complet.
NOTĂ Staţia de încărcare se comercializează separat.
Pentru mai multe informaţii accesaţi plantronics.com/
accessories.

Bluetooth Versiune 4.1

Timp de standby Până la 9 zile

Greutate 20 grame

Tehnologie cu senzor inteligent Senzori capacitivi dubli, pentru starea de purtare

Anularea zgomotului • Procesarea digitală a semnalelor (DSP) cu patru
microfoane active

• Atenuare acustică a ecoului

• Detecţia diafoniei

Rezistenţă la apă Strat de nanoparticule P2i pe cască, pentru a proteja de
umezeală

Împerechere NFC Atingeţi casca de telefoanele cu NFC pentru a finaliza
procedura de împerechere

Distanţă de operare (rază de acţiune) 98 picioare, 30 metri

Profiluri Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Phone Book
Access Profile (PBAP), Audio/Video Remote Control
Profile (AVRCP), Wideband Hands-free (HFP) Profile 1.6 şi
Headset (HSP) Profile 1.2

Tehnologie multipunct Conectaţi două dispozitive Bluetooth şi preluaţi apeluri
sau transmiteţi conţinut de pe alt dispozitiv

Tipul bateriei Litiu ion polimer, reîncărcabilă, neînlocuibilă

Conector de încărcare Încărcare micro USB pe cască

Indicator nivel de baterie pentru căşti Afişat automat pe ecran, pentru iPhone şi iPad. Cu
Plantronics Hub pentru iOS/Android este afişat direct pe
ecranul smartphone-ului

Timp de încărcare (maxim) 90 minute pentru încărcare completă

Temperatură de funcţionare şi
depozitare

32°F – 104°F (0 – 40°C)

NOTĂ * Performanţele depind de baterie şi pot varia în funcţie de dispozitiv.

Specificaţii
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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

© 2019 Plantronics, Inc. Plantronics şi Voyager sunt mărci comerciale ale Plantronics, Inc. înregistrate în SUA şi în alte ţări, iar OpenMic şi PLT sunt mărci
comerciale ale Plantronics, Inc. Bluetooth este marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Plantronics, Inc. are loc sub
licenţă. Google Play şi sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc. The N-Mark este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a
NFC Forum, Inc. în Statele Unite şi alte ţări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

207276-24 (12.19)
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