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Capace din burete pentru 
elementele pentru ureche 
şi elemente pentru ureche 

din silicon

Cablu de încărcare USBCască

Încărcător CA

Încărcător auto
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mark than the other size wordmarks.

Please use one of the other sizes if you need 
a larger version.

Conţinutul pachetului
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6 7

EURO + UK
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Prezentarea generală a căstii

voice

 Buton Apel

 Buton de volum

 LED cască (indicator luminos)

 Buton de alimentare

 Port magnetic de încărcare

 Buton Mut

 Buton Voce

 Buton redare/pauză

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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Se împerechează

 Prima dată când porniţi casca, aceasta începe procesul de împerechere.

1 Aşezaţi casca în ureche şi porniţi-o. 

2 În timp ce LED-urile căştii luminează intermitent în roşu şi albastru, activaţi Bluetooth® pe 

telefonul dvs. şi setaţi-l să caute noi dispozitive.

	 •	 iPhone:	Setări	>	General	>	Bluetooth	>	Pornit
	 •	 Telefoane	smartphone	cu	Android™	Setări	>	Wireless	şi	reţele	>	Bluetooth:	Pornit	>	 

 Căutare dispozitive.

	 NOTĂ	Meniurile pot varia după dispozitiv.

3 Selectaţi „PLT_Legend.” Dacă telefonul o solicită, introduceţi patru zerouri (0000) pentru 

codul de acces sau acceptaţi conexiunea.

4 După împerecherea cu succes, LED-urile nu mai luminează intermitent în roşu şi albastru şi 

veţi auzi „pairing successful” (împerechere reuşită).

	 NOTĂ	Pentru a permite anunţarea numelui apelantului, permiteţi accesul la contacte dacă 

telefonul vă solicită aceasta.

  

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

telefon nou.

1 Porniţi casca, apoi alegeţi:

	 •	 Atingeţi	butonul	Voce	 	şi	rostiţi	„Pair	mode”	(Mod	împerechere)	sau
	 •	 Ţineţi	apăsat	butonul	Apel  până	când	auziţi	„Pairing”	(Se	împerechează).

2 În timp ce LED-urile căştii luminează intermitent în roşu şi albastru, activaţi Bluetooth® pe 

telefonul dvs. şi setaţi-l să caute noi dispozitive.

3 Selectaţi „PLT_Legend.” Dacă telefonul o solicită, introduceţi patru zerouri (0000) pentru 

codul de acces sau acceptaţi conexiunea.

4 După împerecherea cu succes, LED-urile nu mai luminează intermitent în roşu şi albastru şi 

veţi auzi „pairing successful” (împerechere reuşită).

	 NOTĂ	Pentru a permite anunţarea numelui apelantului, permiteţi accesul la contacte dacă 

telefonul vă solicită aceasta.

Prima împerechere

 

Împerecherea unui 
alt	telefon
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Încărcare

 Noua dvs. cască este suficient de încărcată pentru a se împerechea şi pen-
tru a efectua câteva apeluri înainte de a necesita reîncărcarea, deşi puteţi 
efectua încărcarea în orice moment.

1 Aliniaţi zonele magnetice de prindere ale căştii şi cablul USB. 

2 Ataşaţi cablul la încărcătorul de perete USB sau la laptop timp de 90 de minute. După 

încărcarea completă, LED-urile se sting.
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Montare

 Schimbaţi elementul pentru ureche pentru un montaj mai bun.

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

2 Aliniaţi noul element pentru ureche în fantă.

3 Rotiţi-l la dreapta pentru a-l fixa la locaţie.

 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.

Schimbarea	elementului	
pentru ureche

 

 
 
 

Purtarea la urechea stângă 
sau dreaptă
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Opţiuni elementare

 Răspunsul la un apel
 Alegeţi:

	 •	 Introduceţi	casca	în	ureche	pentru	a	răspunde	la	apel	sau

	 •	 Rostiţi	„answer”	(răspuns)	după	anunţarea	apelului	sau

	 •	 Atingeţi	butonul	Apel	

	 NOTĂ Puteţi modifica limba comenzii vocale prin intermediul instrumentului de actualizare 

MyHeadset™ Updater. Limbile disponibile sunt engleza britanică, franceza, germana şi spaniola. 

Consultaţi Comenzi vocale pentru detalii.

 Preluarea unui al doilea apel
 Mai întâi, atingeţi butonul Apel  pentru a încheia apelul curent, apoi atingeţi din nou bu-

tonul Apel  pentru a prelua noul apel.

 Încheierea unui apel
 Atingeţi butonul Apel  pentru a încheia apelul curent.

 Respingerea unui apel
 Alegeţi:

	 •	 Scoateţi-vă	casca	sau

	 •	 Rostiţi	„ignore”	(ignoră)	după	anunţarea	apelului	sau

	 •	 Apăsaţi	butonul	Apel  timp de 2 secunde

 Reapelarea ultimului apel
 Apăsaţi scurt de două ori pe butonul Apel .

	 Apelare	vocală	(funcţie	telefon)
 Apăsaţi butonul Apel  timp de 2 secunde, aşteptaţi solicitarea telefonului, apoi cereţi tel-

efonului să apeleze numele unui contact memorat.

 Anunţarea apelantului
 Când purtaţi casca, veţi auzi numele apelantului care vă caută, deci puteţi decide dacă să 

preluaţi sau să ignoraţi apelul.

 Se anunţă numele unui apelant:

	 •	 dacă	telefonul	dvs.	dispune	de	profilul	de	acces	agendă	(PBAP)

	 •	 dacă	aţi	acordat	drept	de	acces	contactelor	pe	durata	procesului	de	împerechere

	 •	 dacă	acestea	reprezintă	un	contact	memorat

Efectuarea/preluarea/
încheierea apelurilor

voice
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 Totuşi, în următoarele situaţii, numele apelantului nu este anunţat:

	 •	 dacă	utilizaţi	senzorii	pentru	a	prelua	automat	un	apel	în	timp	ce	vă	puneţi	casca

	 •	 dacă	apelul	este	necunoscut,	nu	se	află	pe	listă	sau	este	blocat.

 În timpul unui apel, puteţi dezactiva sunetul de la microfon.

 Atingeţi butonul Mut . Veţi auzi confirmarea „mute on” (mut activat). O alertă se repetă 

la fiecare 15 minute, pentru a vă aminti de sunetul dezactivat al microfonului. Atingeţi din 

nou butonul Mut  pentru a deschide microfonul şi pentru a auzi confirmarea „mute off” 

(mut dezactivat).

 Comutaţi butonul de Volum  în sus (+) sau jos (–) în timpul unui apel sau în timpul 

transmiterii de materiale audio.

 Tehnologia Smart Sensor™ din această cască recunoaşte purtarea căştii şi poate 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:
	 •	 Respingeţi	un	apel	primit

	 •	 Transferaţi	un	apel	activ	la	receptorul	telefonului

	 •	 Întrerupeţi	transmiterea	în	flux	a	materialelor	audio

	 •	 Blocaţi	butonul	Apelare	  pentru a evita apelurile accidentale

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

1	 Test 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.

2 Resetare Pentru resetarea senzorilor, încărcaţi casca şi aşezaţi-o pe o suprafaţă nemetalică 

plată, timp de peste 10 secunde.

 O apăsare de 2 secunde a butonului de Redare/Pauză  fie va întrerupe, fie va relua redarea 

materialelor audio transmise în flux.

 NOTĂ Trebuie să întrerupeţi redarea materialelor audio transmise în flux înainte de:

	 •	 utilizarea comenzilor vocale ale căştii

	 •	 iniţierea unui apel prin intermediul căştii (reapelare sau apelare vocală)

 NOTE Dacă deconectaţi casca sau ieşiţi din zona de acoperire a telefonului în timp ce redaţi 

materiale audio transmise în flux, casca nu va reda/întrerupe fluxul la reconectarea cu telefonul 

decât după reluarea manuală a transmisiei în flux de la telefon.

Mut 
 
 

Ajustarea volumului

Utilizarea senzorilor

Redarea sau întreruperea 
materialelor audio 

transmise în flux

This version of the wordmark can only be 
used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.

Please use one of the other sizes if you need 
a larger version.



10
This version of the wordmark can only be 
used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.

Please use one of the other sizes if you need 
a larger version.

Mai multe caracteristici

 Casca vă transmite informaţii despre modificările de stare în limba engleză. Puteţi modifica 

limba alertelor vocale accesând plantronics.com/myheadset şi descărcând instrumentul 

de actualizare MyHeadset™ Updater. Limbile disponibile sunt cantoneza, engleza britanică, 

franceza, germana, mandarina şi spaniola.

 Lista alertelor vocale
	 •	 „Power	on/off”	(Pornit/oprit)

	 •	 „Answering	call”	(Se	preia	apelul)

	 •	 „Talk-time	(x)	hours”	(Timp	convorbire	(x)	ore)

	 •	 „Talk-time	less	than	2	hours”	(Timp	convorbire	sub	2	ore)

	 •	 „Battery	low”	(Nivel	scăzut	baterie)

	 •	 „Recharge	headset”	(Reîncărcaţi	casca)

	 •	 „Phone	1	disconnected/Phone	2	disconnected”	(Telefon	1	deconectat	/	Telefon	2	deconectat)

	 •	 „Phone	1	connected/Phone	2	connected”	(Telefon	1	conectat	/	Telefon	2	conectat)

	 •	 „Pairing”	(Se	împerechează)

	 •	 „Pairing	successful”	(Împerechere	reuşită)

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

	 •	 „Mute	on/off”	(Mut	pornit/oprit)

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

	 •	 „Voice	recognition	on/off”	(Recunoaştere	voce	pornit/oprit)

	 •	 „Calling	back	last	number”	(Se	reapelează	ultimul	număr)

	 •	 „Call	back	XYZ”	(Reapelare	XYZ)

 Atingeţi butonul Voce , aşteptaţi solicitarea comenzii şi rostiţi o comandă. De exemplu, 

„What	can	I	say?”	(Ce	pot	spune)	vă	prezintă	lista	completă	a	comenzilor	disponibile.	Puteţi	

modifica limba comenzilor vocale accesând plantronics.com/myheadset şi descărcând 

instrumentul de actualizare MyHeadset™ Updater. Limbile disponibile sunt engleza britanică, 

franceza, germana şi spaniola.

 Lista comenzilor vocale
	 •	 „Am	I	connected?”	(Sunt	conectat?)

	 •	 „Answer”	(Răspuns)

	 •	 „Call	information”	(Informaţii	apel)

	 •	 „Call	Vocalyst”	(Apelare	Vocalyst)

	 •	 „Cancel”	(Anulare)

	 •	 „Check	battery”	(Verificare	baterie)

	 •	 „Ignore”	(Ignorare)

	 •	 “Pair	mode”	(Mod	împerechere)

	 •	 „Redial”	(Reapelare)

	 •	 „What	can	I	say”	(Ce	pot	spune)

	 NOTĂ Funcţia de apelare vocală a telefonului este iniţiată prin apăsarea pe butonul Apelare  

pentru 2 secunde. Funcţia de apelare vocală nu este o comandă vocală a căştii.

Alerte vocale

Comenzi vocale
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	 Dezactivarea	comenzilor	vocale	de	preluare/ignorare
	 Pentru	a	dezactiva	comenzile	vocale	„answer/ignore”	(preluare/ignorare)	

1 Porniţi casca.

2 Ţineţi apăsat pe butonul Voce  până când auziţi un ton dublu.

3 Repetaţi pentru a reactiva comenzile de răspuns vocal.

 Casca dvs. înţelege şi comunică în limba engleză. Puteţi modifica limba şi alte setări online.

	 Instrumentul	de	actualizare	MyHeadset™ Updater vă permite:

	 •	 Să	primiţi	actualizări	firmware

	 •	 Să	modificaţi	limba	pentru	alertele	şi	comenzile	vocale	(engleză	britanică,	franceză,	 

 germană şi  spaniolă. Comenzile vocale sunt, de asemenea, disponibile în cantoneză 

 şi mandarină.)

	 •	 Să	modificaţi	numărul	de	telefon	regional	pentru	serviciul	Vocalyst

	 •	 Să	activaţi/dezactivaţi	comenzile	vocale

	 •	 Să	activaţi/dezactivaţi	Smart	Sensors™ (senzori inteligenţi)

	 •	 Să	activaţi/dezactivaţi	transmiterea	în	flux	a	materialelor	audio	de	înaltă	calitate	(A2DP)

	 •	 Să	activaţi/dezactivaţi	alerta	vocală	„mute	off”	(Mut	dezactivat)

 Descărcarea aplicaţiei de actualizare MyHeadset™ Updater
1 Conectaţi casca şi cablul USB la computerul dvs.

2 Descărcaţi instrumentul de actualizare MyHeadset™ Updater de la plantronics.com/

myheadset.

3 Editaţi limba, setările regionale, configuraţi alte caracteristici şi descărcaţi actualizări 

când sunt disponibile.

 Casca Voyager Legend este compatibilă cu tehnologia multipunct, care permite utilizarea 

unei căşti cu două telefoane mobile Bluetooth diferite. Pentru a împerechea casca cu al 

doilea telefon, consultaţi „Împerecherea cu un alt telefon”.

 Pentru a răspunde la un apel pe celălalt telefon, apelul curent trebuie terminat sau transferat 

înapoi pe primul telefon. Dacă optaţi să nu răspundeţi, al doilea apel va fi direcţionat către 

căsuţa vocală.

1 Atingeţi butonul Apel  pentru a încheia primul apel.

2 Atingeţi din nou butonul Apel  pentru a prelua al doilea apel.

 NOTĂ Pentru a evita problemele cu funcţia multipunct, utilizaţi butonul Apel  de pe cască în 

locul comenzilor telefonului.

 Există două modalităţi simple de a verifica nivelul disponibil al bateriei căştii.

	 •	 Utilizaţi	comanda	vocală	„Check	battery”	(Verificare	baterie).

	 •	 Examinaţi	indicatorul	de	nivel	baterie	al	căştii	de	la	iPhone	(afişat	automat)	sau	de	la 

 smartphone-ul Android (activat de aplicaţiile MyHeadset™ sau Find Myheadset™).

 
 
 

Personalizarea	căştii

 

Multipunct

Verificarea	nivelului	bateriei
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Specificaţii

Timp	de	convorbire Până la 7 ore

Timp	de	standby Până la 11 zile

Distanţă de operare 
(rază	de	acţiune)

Până	la	10	metri,	clasa	II

Greutate	cască 18 grame

Conector de încărcare Cablu Micro USB cu racord de prindere de tip magnetic 

la cască, încărcător de reţea de perete de tip modular la 

100 - 240 V, încărcător auto

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 Bluetooth v3.0

Profiluri	Bluetooth	 Acceptă Advanced Audio Distribution (A2DP), 

telecomandă audio/video (AVRCP), dispozitiv Hands-free 

de bandă largă v1.6 (HFP), cască v1.2 (HSP), profil de 

acces agendă (PBAP), Secure Simple Pairing (SSP2)

Atenuarea zgomotelor 
şi	a	vântului

Procesarea digitală a semnalelor (DSP) cu triplu 

microfon activ plus:

•	 Egalizator	intern,	adaptiv	cu	20	de	benzi

•	 Atenuare	acustică	a	ecoului

•	 Detecţia	diafoniei	pentru	condiţii	de	zgomot

Protecţia cu barieră triplă la zgomotele produse de 

vânt include:

•	 Paravânturi	din	oţel	inoxidabil

•	 Plasă	de	stofă	acustică

•	 Filtru	electronic	în	circuitul	microfonului

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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Plantronics	B.V.
Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com       

©	2012	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.

Alte patente în aşteptare

88887-23 (10.12)

plantronics.com/support

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

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

Asistenţă

*Asistenţă în limba engleză

EN 
Tel: 0800 410014

AR 
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS 
Tel: +44 (0)1793 842443*

DA 
Tel: 80 88 46 10

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

EL 
Tel: +44 (0)1793 842443*

ES 
Tel: 900 803 666

NO 
Tel: 80011336 

PL 
Tel: +44 (0)1793 842443*

PT 
Tel: 0800 84 45 17

RO 
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU 
Tel: 8-800-200-79-92 
Tel: +44 (0)1793 842443*

SV 
Tel: 0200 21 46 81

TR 
Tel: +44 (0)1793 842443*

FI 
Tel: 0800 117095

FR 
Tel: 0800 945770

GA 
Tel:  1800 551 896

HE 
Tel: +44 (0)1793 842443*

HU 
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT 
Tel: 800 950934

NL 
NL 0800 7526876 
BE 0800 39202 
LUX	 800	24870


