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Voyager™ PRO HD
Náhlavní souprava Bluetooth®



PODÍVEJTE SE DOBŘE

TLAČÍTKO HOVORU
•	 Přijetí či ukončení hovoru (1 stisk). 

Viz část Více informací o funkci Sensors, 
kde naleznete podrobnosti o přijímání 
hovoru bez stisknutí tlačítka.

•	 Opětovné vytočení hovoru (2 stisky)
•	 Zahájení hlasového vytáčení (stisk 

na 2 s do zaznění tónu)
•	 Obnovení přerušeného připojení 

Bluetooth (1 stisk)
•	 Převod hovoru do náhlavní 

soupravy a do telefonu (stisk během 
hovoru na 1 sekundu)

•	 Aktivace hlasových a textových 
služeb Plantronics Vocalyst™ 
(3 stisky). Nejprve je nutné aktivovat 
službu Vocalyst. Podrobnosti 
naleznete v letáku Vocalyst. 

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
•	 Zapnutí a vypnutí (stisk na 2 s)
•	 Hlasová upozornění na stav 

baterie (1 stisk)
•	 Aktivace párování po úvodním 

nastavení (stisk, dokud dioda LED 
nezabliká červeně a modře)

NABÍJECÍ MIKROPORT USB
•	 Se síťovou nabíječkou: 90 minut pro 

úplné nabití
•	 Před prvním použitím produkt 

zcela nabijte.
•	 Nejlepší výkon je při úplném nabití.

TLAČÍTKA HLASITOSTI A ZTIŠENÍ
•	 Hlasitost: zvýšení/snížení (změna 

hlasitosti stiskem tlačítka + nebo -)
•	 Ztišení během hovoru: zapnutí/vypnutí 

(stisk obou tlačítek + a - na 1 s)
•	 Hudba a zvuk: pozastavení/přehrávání 

(stisk obou tlačítek + a - na 1 s)  
Viz část Více informací o funkci Sensors, 
kde naleznete podrobnosti o pozastavení 
hudby bez stisknutí tlačítka.

KONTROLKA LED
•	 Nabíjení (svítí červeně)
•	 Stav baterie (zbývá 1–6 hodin = 1× 

červeně blikne, téměř vybitá = 2× červeně 
blikne, vybitá = 3 červeně blikne)

•	 Režim párování (opakovaně bliká červeně 
a modře)
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Buďte opatrní. Než začnete používat 
novou náhlavní soupravu, prostudujte 
si brožuru „Pro vaše bezpečí“ 
obsahující důležité informace 
o bezpečnosti, nabíjení, baterii a 
poučení o zákonných opatřeních.



PŘIZPŮSOBENÍ
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Přizpůsobte si ji 
Přejděte na web plantronics.com/myheadset 
a proveďte aktualizaci a přizpůsobení funkcí vaší 
náhlavní soupravy, například:

•	Jazyk hlasových upozornění
•	Hlasové a textové služby Plantronics Vocalyst™  

(pokud jsou ve vašem regionu podporovány)
•	Aplikace Plantronics, které zlepší váš požitek  

z náhlavní soupravy
•	Deaktivace a aktivace funkce Sensors
•	Deaktivace a aktivace funkce streamování  

audia A2DP
•	Aktualizace firmwaru po jejich zveřejnění

Stáhněte si doprovodné aplikace
Naše bezplatná aplikace MyHeadset nabízí tipy, 
triky a nástroje pro váš telefon se systémem 
Android. Jedno snadné stažení z obchodu Android 
market a vše bude rychlejší.

•	Spárování se zařízením Android jedním klepnutím
•	Zaznamenejte si poznámku a pošlete ji e-mailem
•	Více informací o streamování audia pomocí 

protokolu A2DP
•	Odkaz na službu Vocalyst™ (pokud je ve vašem 

regionu podporována)
•	Procházení často kladených otázek a návodu 

k obsluze



PŘIPOJENÍ K TELEFONU
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„Párování“ je proces 
během nastavení, kdy dojde 
k vzájemnému seznámení 
náhlavní soupravy s telefonem. 
Před prvním použitím náhlavní 
soupravy je nutné spárovat 
náhlavní soupravu s 
telefonem, který je vybaven 
technologií Bluetooth.

Funkce „Multipoint“ 
umožňuje spárovat náhlavní 
soupravu se dvěma telefony, 
což umožňuje přijímat hovory 
na jednom z těchto telefonů.

1. PŘÍPRAVA
První použití po vybalení:

Zapněte náhlavní soupravu. 
Kontrolka LED bliká červeně 
a modře, čímž indikuje 
režim párování.

Párování nového nebo 
druhého telefonu:

U vypnuté náhlavní soupravy 
podržte stisknuté tlačítko 
napájení, dokud kontrolka LED 
nezačne blikat červeně a modře.

2. NASTAVENÍ
Aktivujte funkci Bluetooth mobilního 
telefonu a poté v telefonu přidejte, 
vyhledejte nebo nechte rozpoznat 
nová zařízení Bluetooth.

Nabídky se v různých telefonech 
liší, například:

iPhone: Nastavení > Obecné 
> Bluetooth > Zapnuto (začne 
vyhledávání zařízení)

Smartphone BlackBerry®: 
Nastavení/Volby > Bluetooth: 
Zapnuto > Vyhledávat zařízení

Android™: Nastavení > Bezdrátové 
připojení a sítě > Bluetooth: 
Zapnuto > Vyhledat zařízení

3. PŘIPOJENÍ
V seznamu zařízení Bluetooth 
v telefonu vyberte položku „PLT_
VoyagerPro“.

Jestliže vás telefon vyzve k zadání 
hesla, zapište čtyři nuly (0000). Na 
displeji se mohou objevit hvězdičky 
(****).

Některé telefony rovněž vyžadují 
po dokončení párování potvrzení 
připojení k náhlavní soupravě.

Po úspěšném spárování (připojení) 
telefonu a náhlavní soupravy 
přestane kontrolka LED náhlavní 
soupravy blikat červeně a modře.

Nyní můžete začít telefonovat 
pomocí klávesnice telefonu nebo 
funkce hlasového vytáčení.
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ABY VÁM SEDĚLA
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Nejlepšího zvuku, nejvyššího 
pohodlí a citlivosti snímače lze 
dosáhnout jen tehdy, když vám 
náhlavní souprava dokonale padne.

Náhlavní souprava je vybavena ušní koncovkou střední 
velikosti, kterou je možné vyměnit za volitelnou malou nebo 
velkou ušní koncovku.



VÍCE O FUNKCI SENSORS

Technologie Smart Sensor™ využitá u této náhlavní 
soupravy rozpozná, zda je náhlavní souprava 
používána, a tak může automaticky šetřit čas. 

Automatické přijetí hovoru 
Pokud máte příchozí hovor, nasaďte si náhlavní 
soupravu, hovor bude automaticky přijat a vy 
uslyšíte oznámení „answering call“. Nemusíte 
mačkat tlačítko hovoru.  

Žádné nechtěné vytáčení 
Nemáte-li náhlavní soupravu nasazenu, tlačítko 
hovoru je uzamčené, aby omylem nedošlo 
k vytáčení.Tlačítko se odblokuje při nasazení 
náhlavní soupravy.

Směrování příchozích hovorů 
Pokud nemáte náhlavní soupravu nasazenu na 
uchu a máte příchozí hovor, bude směrován přímo 
do telefonu, který je obvykle lépe po ruce.

Když si nasadíte náhlavní soupravu, hovor bude 
přesměrován do náhlavní soupravy a automaticky 
přijat. Uslyšíte oznámení „answering call“.

Pokud již máte náhlavní soupravu nasazenu 
a přijde vám příchozí hovor, bude směrován přímo 
do náhlavní soupravy, takže jej stačí přijmout 
stisknutím tlačítka hovoru.

Pozná, kdy pozastavit hudbu 
Pokud váš telefon, notebook či tablet podporuje 
protokol Bluetooth A2DP pro stereo streamování, 
můžete poslouchat hudbu.

Pokud si sundáte náhlavní soupravu během 
poslechu streamované hudby, snímače 
automaticky pozastaví hudbu, dokud si náhlavní 
soupravu opět nenasadíte. Pokud streamování 
probíhalo méně než 10 sekund, budete muset po 
nasazení přehrávač zapnout znovu.
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VÍCE O FUNKCI MULTIPOINT
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Zahájení hovoru 
Jsou-li připojeny dva telefony, 
náhlavní souprava zahájí hovor nebo 
opětovně vytočí číslo na telefonu, 
který uskutečnil poslední odchozí 
hovor.

Chcete-li však použít druhý 
spárovaný telefon, zahajte hovor 
pomocí tohoto telefonu. Druhý 
telefon vytvoří aktivní spojení 
s náhlavní soupravou.

POZNÁMKA: Náhlavní souprava 
neumožňuje podržet stávající hovor, 
zatímco přijímáte hovor na druhém 
telefonu.

Náhlavní souprava Plantronics 
Voyager PRO HD podporuje 
technologii Multipoint, která 
umožňuje použití téže náhlavní 
soupravy se dvěma různými 
mobilními telefony s technologií 
Bluetooth.

Postup párování náhlavní soupravy 
s druhým telefonem najdete v části 
Připojení k telefonu.

Přijetí hovoru během 
probíhajícího hovoru 
Chcete-li přijmout druhý hovor na 
jiném telefonu, je nutné stávající 
hovor ukončit nebo přenést zpět do 
prvního telefonu. Přenos hovoru je 
popsán v části Podívejte se dobře.

Jestliže hovor nepřijmete, bude 
druhý hovor směřován do hlasové 
schránky.

Přijetí příchozího hovoru z 
druhého telefonu během 
probíhajícího hovoru:

1. Chcete-li přijmout druhý hovor, 
ukončete první hovor stisknutím 
tlačítka hovoru.

2. Příchozí hovor přijmete dalším 
klepnutím na tlačítko hovoru.

TIP: Problémům s funkcí Multipoint 
předejdete používáním tlačítka 
hovoru na náhlavní soupravě na 
místo ovládacích prvků telefonu.



TIPY

Poslouchejte hlášky 
Vaše náhlavní souprava automaticky oznamuje  
různé výstrahy a stavy:
•	při zapnutí a vypnutí,
•	před úplným vybitím během hovoru,
•	při přijetí hovoru nasazením náhlavní soupravy 

na ucho,
•	při ztrátě či obnovení spojení Bluetooth.

Ve výchozím nastavení jsou hlasové výstrahy 
náhlavní soupravy v americké angličtině. Chcete-
li změnit jazyk hlasových výstrah na britskou 
angličtinu, němčinu, francouzštinu či španělštinu, 
proveďte úpravu nastavení vaší náhlavní soupravy. 
Viz část Přizpůsobení.

Reset snímačů (funkce Sensosrs) 
Pokud vám náhlavní souprava nesedí do ucha 
nebo již nezná svoji polohu, může být nutné 
provést reset snímačů. 

Připojte náhlavní soupravu k nabíječce a před 
jejím dalším používáním ji na 10 sekund položte na 
rovný nekovový povrch.
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SPECIFIKACE

Doba hovoru Až 6 hodin

Pohotovostní režim Až 5 dní

Provozní vzdálenost (dosah) Až 10 metrů (33 stop), třída II

Hmotnost náhlavní soupravy 17 g

Konektor pro nabíjení Kabel micro USB a stř./ss. 100–240 V
s konektorem micro USB

Typ baterie Nabíjecí, bez možnosti výměny, lithium ion polymer

Doba nabíjení (maximální) 90 minut pro úplné nabití 

Požadavky na napájení 5 V ss. – 180 mA

Verze technologie Bluetooth Bluetooth v3.0

Profily Bluetooth Podporuje protokol Advanced Audio Distribution (A2DP),
Audio/Video Remote Control (AVRCP),
Hands-free v1.5 (HFP), Headset v1.1 (HSP),
Secure Simple Pairing (SSP)

Provozní teplota 0–40 °C (32–104 °F)

Skladovací teplota 0–40 °C (32–104 °F) 

Teplota při nabíjení 0–40 °C (32–104 °F)
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POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?

* Podpora v angličtině. plantronics.com

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 περισσότερεό 
πληροφορόεό:  
+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

:όόόό όόό ,όόόό όόόόό  
+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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Informace o bezpečnosti:  
Viz samostatná brožura „Pro vaše bezpečí“.
Podrobnosti 2leté omezené záruky: 
plantronics.com/warranty

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com
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