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Bun venit
Vă mulţumim pentru achiziţionarea căştii 
Plantronics Voyager PRO. Acest ghid furnizează 
instrucţiuni pentru configurarea şi utilizarea  
noii căşti.

Înainte de utilizarea acestui produs, consultaţi  
broşura Pentru siguranţa dvs. pentru informaţii 
importante despre siguranţă, încărcare, baterie 
şi reglementări.

Înregistrarea produsului dvs.
Vizitaţi www.plantronics.com/productregistration  
pentru a vă înregistra produsul online astfel încât 
să vă putem oferi service şi asistenţă tehnică la 
cel mai înalt nivel.

Acordarea asistenţei
Centrul de asistenţă tehnică Plantronics este 
pregătit să vă acorde asistenţă. Puteţi găsi 
răspunsuri la întrebări frecvente, adresa o 
întrebare prin e-mail, primi service prin Internet  
sau puteţi vorbi direct cu un reprezentant  
al nostru.  
Vizitaţi www.plantronics.com/support sau 
apelaţi numărul de asistenţă pentru ţara dvs. 
menţionat la sfârşitul acestui ghid de utilizare.

NOTĂ Dacă doriţi să returnaţi această cască, 
vă rugăm să contactaţi mai întâi Centrul de 
asistenţă tehnică.

NOTĂ Pentru împerecherea căştii, parola dvs. 
(codul PIN) este 0000.

http://www.plantronics.com/productregistration
http://www.plantronics.com/support
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Conţinutul pachetului şi accesoriile

Butoane creştere (+)  
şi reducere (-) volum

Mut (apăsaţi butoanele  
+/- simultan)

 

 

Mufă de încărcare micro USB

Microfoane duble cu paravânt

 

Buton Control apeluri
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Conţinutul pachetului şi accesoriile

Pentru o listă completă a accesoriilor disponibile pentru achiziţie, vizitaţi www.plantronics.com

Element  
pentru ureche 

LED indicator de stare

Buton de pornire/oprire 
verificare a bateriei Încărcător CA

(100-240 V)

Elemente moi, din gel, pentru ureche  
(S, M, L) şi capace din spumă  

pentru elementele pentru ureche

http://www.plantronics.com
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Încărcarea căştii dvs.

Utilizarea încărcătorului CA

Noua dvs. cască oferă performanţe optime atunci 
când este complet încărcată. Nu utilizaţi casca dacă 
este conectată la încărcător. Indicatorul luminează în 
culoarea roşie cât timp casca se încarcă. 

NOTĂ Nu încărcaţi niciodată bateria în condiţii în care 
temperatura poate scădea sub 0°C (32°F) sau poate 
creşte la peste 40°C (104°F), de exemplu, într-un 
autovehicul nesupravegheat. Nu încărcaţi bateria când 
este nesupravegheată.

Timp De ÎnCărCAre

1,5 ore  ...........................
 Încărcare completă 

30 minute  .......................
  Încărcare minimă  

înainte de prima utilizare

2

1
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Verificarea stării bateriei

Pentru a verifica starea, casca trebuie să fie 
alimentată. Apăsaţi scurt butonul de alimentare. 
Indicatorul clipeşte în roşu pentru a indica nivelul  
de încărcare a bateriei.

Alertele automate privind starea bateriei

Când bateria este foarte descărcată, va fi generat 
un semnal sonor şi un mesaj vocal.

Încărcarea căştii dvs.

AVerTiSmenTe De DeSCărCAre  
A BATeriei

Nivel baterie Ton Anunţ vocal

30 de minute  
de timp de 
convorbire rămas 
(această alertă 
este generată 
numai în timpul 
unui apel activ)

Ton înalt dublu 
la fiecare  
15 minute

Anunţul “Battery 
Low” (nivel baterie 
redus) se repetă 
la fiecare 30 de 
minute

10 minute de timp 
de convorbire 
rămas 

Ton înalt triplu 
la fiecare  
30 de secunde

Anunţul “recharge 
Battery” (reîncărcaţi 
bateria) se repetă la 
fiecare 3 minute

inDiCATorUL LUminoS  
De ÎnCărCAre

Clipiri roşii Nivel baterie

S Încărcată mai puţin 
de 2/3

S S Încărcată între 1/3 
şi 2/3

S S S Încărcată mai puţin 
de 1/3
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Împerecherea căştii 

Înainte de a utiliza casca pentru prima 
dată, trebuie să o împerecheaţi cu telefonul 
cu funcţionalitate Bluetooth. Casca dvs. 
beneficiază de tehnologia Plantronics 
QuickPair™ pentru a simplifica procesul de 
configurare Bluetooth. La prima pornire a 
căştii, aceasta intră automat în modul de 
împerechere timp de 10 minute (indicatorul 
luminos clipeşte în roşu şi albastru). După ce 
împerecherea a fost reuşită, casca rămâne 
activă şi poate fi utilizată în orice moment.

Dacă împerecherea nu reuşeşte în 10 minute, 
casca se opreşte automat. Când porniţi 
casca din nou, aceasta intră în modul de 
împerechere, până când împerecherea cu 
telefonul cu Bluetooth se realizează cu succes.

NOTĂ Această cască este prevăzută cu funcţia 
Secure Simple Pairing (SSP). Dacă telefonul 
acceptă SSP, nu va fi necesară introducerea 
parolei (codului PIN).

Cum se împerechează casca cu 
telefonul pentru prima dată 

1 Activaţi funcţia Bluetooth a telefonului. 
Pentru majoritatea telefoanelor, selectaţi 
Settings/Tools (Setări/Instrumente) > 
Connections (Conexiuni) > Bluetooth > On 
(Activ). Pentru mai multe detalii, consultaţi 
manualul utilizatorului livrat cu telefonul.

2 Porniţi casca. 
Apăsaţi continuu butonul de alimentare 
până când indicatorul clipeşte roşu/albastru. 
Casca este acum în modul de împerechere.

Dacă indicatorul nu clipeşte în roşu/albastru, 
apăsaţi continuu butonul de alimentare 
pentru a opri casca, apoi apăsaţi din nou 
continuu acest buton până când indicatorul 
începe să clipească în roşu/albastru.
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Împerecherea căştii

3 Utilizaţi comenzile telefonului pentru a 
localiza casca. 
Pentru majoritatea telefoanelor, selectaţi 
Settings/Tools (Setări/Instrumente) >  
Devices (Dispozitive) > Bluetooth > 
PROPlantronics. Pentru mai multe detalii, 
consultaţi manualul utilizatorului livrat  
cu telefonul.

4  Dacă se solicită parola (codul PIN), 
introduceţi 0000. 
Împerecherea s-a încheiat cu succes când 
indicatorul de pe cască clipeşte în albastru. 
Casca este acum conectată şi pregătită  
de utilizare.

NOTĂ Pentru împerecherea căştii cu un telefon 
suplimentar, porniţi telefonul şi repetaţi paşii 
2 - 4. Consultaţi pagina 11 pentru informaţii 
suplimentare despre multipunct.

2

1
SETTINGSSETTINGS

T me and Date

Phone Sett ngs

Bluetooth
Sound Sett ngs

Network Services

Securi y

Reset Se ting

3

4

BLUETOOTHBLUETOOTH

Discover/
Search

BLUETOOTHBLUETOOTH

PROPlantronics

PASSKEY

0000
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Ajustarea poziţiei căştii

Asigură potrivirea adecvată pentru o calitate 
optimă a sunetului şi confort.

1 Ghidaţi suportul auricular în spatele 
urechii şi amplasaţi casca astfel încât 
difuzorul şi elementul pentru ureche să 
se aşeze confortabil în ureche.

2 Pentru o claritate optimă a sunetului, 
pivotaţi tija în sus sau în jos pentru a 
orienta microfoanele către colţul gurii.

 
 
Casca poate fi purtată pe oricare din urechi prin 
ajustarea tijei microfonului.

1  Pivotaţi tija în poziţie verticală.

2 Rotiţi tija şi difuzorul în partea cealaltă  
a căştii.

2

1

1

2
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Ajustarea poziţiei căştii

Schimbarea elementelor pentru ureche
Casca este livrată cu elementul mediu pentru ureche 
montat, dar acesta poate fi înlocuit cu cel de dimensiuni 
mici sau mari (incluse).

1 Pentru a detaşa elementul pentru ureche, 
prindeţi-l între index şi degetul mare. 
Împingeţi-l uşor în carcasa difuzorului şi  
rotiţi-l un sfert de tură spre stânga. Ridicaţi 
uşor elementul pentru ureche din cască.

2 Pentru a ataşa un nou element pentru ureche, 
aliniaţi proeminenţele de pe element cu fantele 
de pe carcasa difuzorului. Împingeţi uşor 
elementul pentru ureche în carcasă rotindu-l 
un sfert de tură spre dreapta. Elementul pentru 
ureche va înceta să se mai rotească când  
este ataşat.

NOTĂ Capacul opţional din spumă pentru elementul 
pentru ureche poate fi utilizat pentru o fixare mai 
confortabilă şi mai stabilă.

1

2
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Comenzile şi indicatoarele căştii

Acţiune Indicator LED Ton

Pornirea/oprirea Apăsaţi butonul de 
alimentare timp de 2 
secunde.

pornit: lumină albastră timp  
de 2 secunde

oprit: lumină roşie timp de  
2 secunde

pornit: tonuri ascendente

oprit: tonuri descendente

Verificaţi alimentarea căştii Apăsaţi scurt butonul de 
control al apelurilor sau 
butonul de volum + sau -.

Clipire albastră Fără

Preluarea/terminarea 
unui apel

Apăsaţi scurt butonul de 
control al apelurilor.

Fără Ton jos unic urmat de 
tonuri jos-jos-înalt

Transferarea unui apel de 
la cască la telefon sau de 
la telefon la cască

În timpul unui apel, apăsaţi  
butonul de control al 
apelurilor timp de  
1 secundă.

Fără Ton unic urmat de tonuri 
joase duble

Respingerea apelului Apăsaţi butonul de control 
al apelurilor timp de 1 
secundă în timpul unei 
solicitări de preluare a 
unui apel.

Fără Un singur ton jos

DUrATă: APĂSAREA SCURTĂ durează sub 1 secundă. APĂSAREA durează 1-4 secunde, în funcţie de indicaţie.
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Comenzile şi indicatoarele căştii

Acţiune Indicator LED Ton

Apel ratat Apăsaţi scurt orice buton 
pentru a reseta LED-ul 
indicator.

Clipire violetă triplă  
la fiecare 10 secunde 
timp de 5 minute sau 
până la resetare 

Fără

Modul mut (în timpul 
unui apel)

Apăsaţi continuu simultan  
butoanele de volum + şi - 
până când auziţi anunţul 
de stare. Anunţurile au 
loc numai în timpul unui 
apel activ.

Fără mod mut activat: secvenţa începe 
cu tonuri descendente, plus mesajul 
vocal “Mute On” (Mod mut activat, în 
engleză). 15 minute mai târziu, numai 
tonurile descendente anunţă starea. 
Secvenţa completă se repetă la fiecare 
30 de secunde până la dezactivarea 
modului mut.

mod mut dezactivat: tonuri 
descendente, plus mesaj vocal “mute 
off” (mod mut dezactivat, în engleză).

Reglarea volumului  
(în timpul unui apel)

Apăsaţi scurt butonul de 
volum + sau -.

Clipire albastră unică Ton la fiecare modificare a volumului. Ton 
dublu când se atinge nivelul min./max. 
al volumului. 

AVERTISMENT Nu utilizaţi căştile la volum ridicat o perioadă îndelungată de timp. Acest lucru vă poate afecta auzul. 
Ascultaţi întotdeauna la nivel moderat. Pentru informaţii suplimentare despre căşti şi auz, accesaţi www.plantronics.
com/healthandsafety.

DUrATă: APĂSAREA SCURTĂ durează sub 1 secundă. APĂSAREA durează 1-4 secunde, în funcţie de indicaţie.

http://www.plantronics.com/healthandsafety
http://www.plantronics.com/healthandsafety
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Comenzile şi indicatoarele căştii

Acţiune Indicator LED Ton

Reapelarea ultimului  
număr

Apăsaţi scurt de două  
ori pe butonul de control  
al apelurilor.

Fără Ton jos dublu

Activarea vocală a  
reapelării ultimului număr  
(dacă este acceptată  
de telefon)

Apăsaţi butonul de  
control al apelurilor  
timp de 1 secundă.

Fără Ton jos unic (telefonul vă 
poate solicita apoi rostirea 
unei comenzi)

LED indicator de apel 
(activare/dezactivare)

Cu casca pornită, apăsaţi 
simultan butonul de 
alimentare şi butonul  
de volum + şi - timp de  
1 secundă.

Activare indicator:  
lumina albastră creşte timp de  
2 secunde.  
Dezactivare indicator:  
lumina albastră descreşte timp  
de 2 secunde.

Un singur ton jos

Reconectare după  
părăsirea zonei de 
acoperire Bluetooth  
(10 metri) timp de  
peste 30 de secunde

Apăsaţi scurt butonul de 
control al apelurilor.

Clipire albastră unică Un singur ton jos

DUrATă: APĂSAREA SCURTĂ durează sub 1 secundă. APĂSAREA durează 1-4 secunde, în funcţie de indicaţie.
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Utilizarea mai multor telefoane Bluetooth

Plantronics Voyager PRO 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 “Împerecherea căştii” la pagina 4.

Cum se iniţiază un apel
Casca iniţiază sau reefectuează un apel pe 
telefonul utilizat cel mai recent pentru iniţierea unui 
apel. Pentru a utiliza celălalt telefon, iniţiaţi apelul 
utilizând comenzile telefonului respectiv. Al doilea 
telefon stabileşte o legătură activă cu casca.

NOTĂ Casca nu poate pune în aşteptare un apel 
în curs în timp ce se răspunde la un apel de la 
celălalt telefon. 

Cum se răspunde la un apel în timpul unei 
conversaţii la celălalt telefon împerecheat
Pentru a răspunde la un al doilea apel, apelul 
curent trebuie terminat sau transferat înapoi pe 
primul telefon. Pentru a transfera apelul, consultaţi 
“Comenzile căştii” la pagina 8.

NOTĂ Dacă nu doriţi să preluaţi al doilea apel 
şi aveţi mesagerie vocală la telefonul secundar, 
apelul va fi preluat de mesageria vocală.

1 Terminarea apelului curent.  
Apăsaţi scurt pe butonul de control al 
apelurilor.

2 Preluarea unui al doilea apel.  
Apăsaţi scurt din nou butonul de control  
al apelurilor.

SFAT Pentru a evita problemele la comutarea între 
apeluri, utilizaţi butonul de control al apelurilor de 
pe cască în locul comenzilor telefonului.
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Depanarea

Telefonul meu nu a 
detectat casca.

Opriţi şi porniţi casca şi telefonul şi repetaţi procesul de împerechere descris la pagina 4.

Nu am putut introduce  
parola/codul PIN.

Opriţi şi porniţi casca şi telefonul şi repetaţi procesul de împerechere descris la pagina 4. 
Parola (codul PIN) este 0000.

Nu aud  
interlocutorul/tonul.

Casca poate să nu fie pornită. Apăsaţi scurt orice buton. Dacă clipeşte în albastru, casca 
este pornită. În caz contrar, apăsaţi butonul de pornire/oprire timp de aproximativ 2 
secunde până când auziţi un semnal sonor sau vedeţi indicatorul luminând în albastru.

Bateria căştii poate fi descărcată. Încărcaţi bateria. Consultaţi “Încărcarea căştii dvs.” de 
la pagina 2.

Casca dvs. a fost în afara zonei de acoperire a telefonului timp de peste 30 de secunde. 
Reintraţi în zona de acoperire şi reconectaţi manual prin apăsarea butonului de control al 
apelurilor.

Interlocutorii nu  
mă pot auzi.

Asiguraţi-vă de poziţionarea corectă a căştii în ureche, cu microfonul orientat spre colţul 
gurii. Consultaţi “Reglarea fixării” la pagina 6.

Verificaţi dacă nu aţi activat modul mut. Consultaţi “Comenzile căştii” la pagina 9.
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Durată de 
convorbire*

Până la 6 ore

Durată de standby* Până la 5 zile sau 120 de ore

Rază de acoperire* Până la 10 metri (33 ft)

Greutate cască 17,5 grame

Tipul bateriei Litiu ion polimer, încărcabilă, 
neînlocuibilă

Durată de încărcare 1,5 ore pentru încărcare 
completă

Versiune Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data 
Rate) şi Secure Simple Pairing 
(SSP)

Profiluri Bluetooth Cască (HSP) şi hands-free 
(HFP)

Alimentare cu curent 5V CC 180 mA

Temperatură de 
depozitare/utilizare

0ºC - 40ºC (32ºF - 104ºC)

Temperatură de 
încărcare

0ºC - 40ºC (32ºF - 104ºC)

Specificaţiile produsului

*  Performanţele depind de baterie şi pot varia de la un 
dispozitiv la altul. Calitatea audio se degradează pe 
măsura îndepărtării de zona de acoperire şi depinde 
de dispozitivul cu care este împerecheată casca.
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Pentru informaţii privind siguranţa, consultaţi broşura separată “Pentru siguranţa dvs.”.

Pentru informaţii despre garanţie, consultaţi ghidul “Pregătirea pentru utilizare” sau vizitaţi www.plantronics.com

Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
www.plantronics.com

Czech Republic 
www.plantronics.com

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

Plantronics GmbH 
Hürth, Deutschland 
 
Kundenservice: 
Deutschland  0800 9323 400 
Österreich  0800 242 500 
Schweiz  0800 932 340

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  
www.plantronics.com

Plantronics Iberia, S.L. 
Madrid, España 
Tel: 902 41 51 91

Finland 
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
 

Plantronics BV 
Regus House 
Harcourt Centre 
Harcourt Road 
Dublin 2 
Ireland 
Service ROI: 1800 551 896

  למידע נוסף, בקר באתר:
www.plantronics.com

További információk: 
www.plantronics.com

Plantronics Acoustics  
Ita ia Srl 
M lano, Italia 
Numero Verde: 800 950934

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Nederland 
Tel: (0)0800 Plantronics 
0800 7526876 (NL) 
00800 75268766 (BE/LUX)

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej 
informacji:  
www.plantronics.com

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
www.plantronics.com

Дополнительная 
информация: 
www.plantronics.com

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla b lgi için: 
www.plantronics.com
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Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Olanda

www.plantronics.com       
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