
AFLAŢI
MAI MULTE

Voyager™ PRO HD
Cască Bluetooth®



PRIVIŢI CU ATENŢIE

BUTON APELURI
• Preluare sau terminare apel (1 

atingere). Consultaţi Informaţii despre 
senzori pentru informaţii privind modul 
de a răspunde fără a apăsa pe buton.

• Reformare număr (2 atingeri)
• Iniţiere apelare vocală (apăsare timp 

de 2 secunde până la auzirea unui ton)
• Refacere conexiune Bluetooth 

pierdută (1 atingere)
• Transferarea unui semnal audio 

la/de la cască (apăsare 1 secundă în 
timpul apelului)

• Apelaţi serviciul de voce şi text 
Plantronics Vocalyst™ (3 atingeri). 
Va trebui să activaţi mai întâi serviciul 
Vocalyst. Consultaţi pliantul Vocalyst 
pentru detalii. 

BUTON DE ALIMENTARE
• Pornit/Oprit (apăsare 2 secunde)
• Alerte vocale nivel baterie (1 atingere)
• Activare împerechere după 

configurare iniţială (apăsaţi până când 
LED-ul clipeşte roşu/albastru)

PORT DE îNCăRCARE 
MICRO USB

• Cu încărcător CA: 90 de minute 
pentru încărcare completă

• încărcare completă înainte de 
prima utilizare

• Performanţe optime când este 
încărcată complet

BUTOANE VOLUM/MUT
• Volum: sus/jos (apăsaţi butoanele + sau –  

pentru fiecare modificare de nivel)
• Mut în timpul unui apel: pornit/oprit 

(apăsare simultană 1 secundă a butoanelor 
+ şi –)

• Muzică sau audio: pauză/redare (apăsare 
simultană 1 secundă a butoanelor + şi –). 
Consultaţi Informaţii despre senzori pentru 
informaţii privind modul de a întrerupe muzica 
fără a apăsa pe buton.

LED
• în curs de încărcare (roşu continuu)
• Stare baterie (1-6 ore rămase = 1 clipire 

roşie, descărcată = 2 clipiri roşii, nivel critic = 
3 clipiri roşii)

• Mod de împerechere (clipiri albastre/roşii 
repetate)
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Siguranţa înainte de toate! Citiţi ghidul 
cu instrucţiuni de siguranţă pentru 
informaţii importante privind siguranţa, 
încărcarea, bateria şi normele înainte 
de a utiliza casca.



PERSONALIZARE
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Faceţi-o mai personală 
Vizitaţi plantronics.com/myheadset pentru a 
vă actualiza şi a vă personaliza casca cu 
caracteristici precum:

• Opţiuni de limbă pentru alerte vocale
• Serviciile de voce şi text Plantronics Vocalyst™ 

(dacă regiunea dvs. le acceptă)
• Aplicaţia Plantronics pentru a vă îmbunătăţi 

experienţa hands-free
• Activarea/Dezactivarea senzorilor
• Activarea/Dezactivarea caracteristicii 

audio de transmisie A2DP
• Actualizări Firmware pe măsură ce apar

Descărcarea aplicaţiei însoţitoare
Aplicaţia gratuită MyHeadset vă oferă sfaturi, 
soluţii şi instrumente pentru telefonul Android. 
O descărcare rapidă de pe Android marketplace 
vă menţine în mişcare.

• Împerechere cu o singură atingere cu Android
• Înregistraţi o îndemnare şi apoi trimiteţi-o prin 

e-mail
• Aflaţi despre transmisia audio A2DP
• Legătură cu Vocalyst™ (dacă regiunea dvs. 

acceptă acest lucru)
• Verificaţi întrebările frecvente despre produse 

şi ghidul de utilizare



CONECTAREA LA TELEFON
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„împerecherea” este 
procesul de configurare prin 
care casca este conectată cu 
telefonul. Înainte de a utiliza 
casca pentru prima dată, 
trebuie să o împerecheaţi cu 
telefonul cu funcţionalitate 
Bluetooth.

Funcţia „Multipunct” vă 
permite să împerecheaţi 
această cască şi două 
telefoane, astfel încât să puteţi 
răspunde la apelurile de pe 
oricare dintre telefoane.

1. PREGăTIREA
Prima dată, imediat după livrare:

Porniţi casca. LED-ul clipeşte roşu/
albastru pentru a indica modul de 
împerechere.

împerecheaţi un telefon nou sau 
al doilea telefon:

Având casca pornită, apăsaţi continuu 
butonul de alimentare până când LED-
ul clipeşte roşu/albastru.

2. SETAREA
Activaţi funcţia Bluetooth a 
telefonului, apoi utilizaţi telefonul 
pentru a adăuga/căuta/descoperi 
noi dispozitive Bluetooth.

Telefoanele au diferite meniuri din 
care puteţi selecta, de exemplu:

iPhone: Settings (Setări) > General 
(Generale) > Bluetooth > On (Activat)  
(iniţiază căutarea dispozitivelor)

Smartphone BlackBerry®:  
Settings/options (Setări/opţiuni) > 
Bluetooth: On (Pornit) > Search for 
devices (Căutare dispozitive)

Android™: Settings (Setări) > Wireless 
& Networks (Wireless şi reţele) > 
Bluetooth: On (Bluetooth: Pornit) >  
Scan for devices (Căutare dispozitive)

3. CONECTAREA
Selectaţi „PLT_VoyagerPro” din lista de 
dispozitive Bluetooth afişată pe telefon.

Dacă telefonul solicită un cod de acces, 
introduceţi patru zerouri (0000). Pe 
ecran poate fi afişată secvenţa ****.

Unele telefoane solicită confirmarea 
conectării căştii după împerechere.

LED-ul căştii va înceta să mai clipească 
roşu/albastru odată ce telefonul şi 
casca sunt împerecheate/conectate cu 
succes.

Acum puteţi efectua un apel utilizând 
tastatura sau funcţia de apelare vocală 
a telefonului.
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GăSIŢI CEEA CE VI SE POTRIVEŞTE
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Pentru cea mai bună claritate 
a sunetului, confort optim şi 
recunoaşterea senzorilor, asiguraţi-
vă că dispuneţi de o fixare sigură.

Casca este livrată cu elementul mediu pentru 
ureche montat, dar acesta poate fi înlocuit cu cel de 
dimensiuni mici sau mari, inclus.



INFORMAŢII DESPRE SENZORI

Tehnologia Smart Sensor™ din această 
cască recunoaşte purtarea căştii şi poate efectua 
automat funcţii de economisire a timpului. 

Răspunde automat la apeluri 
Atunci când primiţi un apel, puneţi-vă casca şi 
se va răspunde automat la apel, iar dvs. veţi auzi 
un anunţ vocal „preluare apel”. Nu este necesar 
să apăsaţi butonul Apel.  

Nu apelează niciodată din greşeală 
Atunci când nu purtaţi casca, butonul Apel 
se blochează pentru a evita apelarea din 
greşeală. Acesta se deblochează atunci când 
vă puneţi casca.

Direcţionează apelurile primite 
Dacă nu aveţi casca la ureche şi primiţi un apel, 
acesta va fi direcţionat către telefon, care ar 
putea fi mai uşor de găsit.

Atunci când vă puneţi casca, apelul se va transfera 
către cască şi se va răspunde automat. Veţi auzi 
un anunţ vocal „preluare apel”.

Dacă aveţi deja casca la ureche şi primiţi un apel, 
acesta va fi direcţionat către cască, deci trebuie 
numai să apăsaţi butonul Apel pentru a prelua 
apelul.

Ştie când să întrerupă semnalul audio 
Dacă telefonul, laptopul sau tableta PC acceptă 
transmisia stereo Bluetooth A2DP, puteţi asculta 
transmisii audio.

Dacă vă scoateţi casca în timp ce ascultaţi 
transmisia audio, senzorii vor întrerupe automat 
semnalul audio până când casca este aşezată din 
nou la ureche. Dacă aţi transmis semnal audio mai 
puţin de 10 secunde, va trebui să reporniţi manual 
player-ul media.

6



MAI MULTE DESPRE FUNCŢIA MULTIPUNCT
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Cum se iniţiază un apel 
Când sunt conectate două telefoane, 
casca iniţiază sau reiniţiază un apel 
de la telefonul care a iniţiat ultima oară 
un apel.

Pentru a utiliza al doilea telefon 
împerecheat, iniţiaţi apelul utilizând 
comenzile de pe acesta. Cel de-al 
doilea telefon îşi activează legătura 
cu casca.

NOTă: Casca nu poate plasa în 
aşteptare un apel în curs în timp 
ce se răspunde la un apel de la 
celălalt telefon.

Plantronics Voyager PRO HD este 
compatibilă cu tehnologia multipunct, 
care permite utilizarea unei căşti cu 
două telefoane Bluetooth diferite.

Pentru a împerechea casca cu un al 
doilea telefon, consultaţi Conectarea 
la telefon.

Cum se răspunde la un apel în timpul 
unei conversaţii la celălalt telefon 
împerecheat 
Pentru a răspunde la un apel pe 
celălalt telefon, apelul curent trebuie 
terminat sau transferat înapoi pe primul 
telefon. Pentru a transfera un apel, 
consultaţi O privire atentă.

Dacă optaţi să nu răspundeţi, al doilea 
apel va fi direcţionat către căsuţa vocală.

Răspunderea la un apel de pe al 
doilea telefon în timpul unui alt apel:

1. Pentru a răspunde la al doilea apel,  
terminaţi primul apel apăsând scurt 
pe butonul Apel.

2. Răspundeţi la „apelul primit” apăsând 
scurt din nou pe butonul Apel.

SFAT Pentru a evita problemele cu 
funcţia multipunct, utilizaţi butonul 
Apel de pe cască în locul comenzilor 
telefonului.



SFATURI

Ascultaţi vocea 
Casca dvs. anunţă automat diverse mesaje 
de stare:
• când o porniţi/opriţi
• când vi se termină timpul de convorbire
• când se răspunde la un apel punând casca 

pe ureche
• când se pierde/restabileşte conexiunea 

Bluetooth.

Implicit, casca furnizează alerte vocale în limba 
engleză SUA. Pentru a auzi alertele vocale 
în engleză Marea Britanie, germană, franceză 
sau spaniolă, personalizaţi-vă casca. 
Consultaţi Personalizare.

Resetaţi senzorii 
În cazul în care casca dvs. nu este bine fixată în 
ureche sau uită unde este localizată, este posibil 
să trebuiască să resetaţi senzorii. 

Conectaţi casca la încărcător şi puneţi casca pe 
o suprafaţă plană, nemetalică timp de 10 secunde 
înainte de a o purta din nou.
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SPECIFICAŢII

Timp de convorbire Până la 6 ore

Timp de standby Până la 5 zile

Distanţă de operare (rază de acţiune) Până la 10 metri, clasa II

Greutate cască 17 grame

Conector de încărcare Cablu Micro USB şi CA/CC 100–240 V
cu conexiune micro USB

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),
Hands-free v1.5 (HFP), cască v1.1 (HSP),
Secure Simple Pairing (SSP)

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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AVEŢI NEVOIE DE MAI MULTă ASISTENŢă?

plantronics.com*Cei de la relatii cu clientii va vor da detalii in limba engleza.

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

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

AVEŢI NEVOIE DE MAI MULTă ASISTENŢă?

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com 
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