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Ζευγοποίηση

Σύζευξη

Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τα ακουστικά, θα ξεκινήσει η διαδικασία σύζευξης.
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Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης. Θα ακούσετε το μήνυμα "pairing"
(σύζευξη) και οι ενδεικτικές λυχνίες LED θα αναβοσβήνουν με κόκκινο και μπλε.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στο τηλέφωνό σας και ρυθμίστε το ώστε να εντοπίσει νέες
συσκευές.
• iPhoneSettings > Bluetooth > On*(iPhone > Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργό*)
• AndroidSettings > Bluetooth:On > Scan for devices* (Ρυθμίσεις Android > Bluetooth: Ενεργό >
Αναζήτηση για συσκευές*)

ΣΗΜΕΊΩΣΗ *Τα μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
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Επιλέξτε "PLT BB500 Series."
Εφόσον απαιτείται, εισαγάγετε τέσσερα μηδενικά (0000) ή αποδεχθείτε τη σύνδεση.
Όταν η διαδικασία σύζευξης ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα ακούσετε το μήνυμα "pairing
successful" (σύζευξη επιτυχής) και οι ενδεικτικές λυχνίες LED θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν.

Σύζευξη δεύτερης
συσκευής
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Σύρετε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας προς το εικονίδιο Bluetooth μέχρι να
αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδεικτικές λυχνίες LED με μπλε και κόκκινο χρώμα.
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Επιλέξτε "PLT BB500 Series" στις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής σας.

Σύζευξη με Mac

Εάν στο Mac σας είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με
τα ακουστικά σας.
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Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης στα ακουστικά σας (σύρετε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί λειτουργίας προς το εικονίδιο Bluetooth). Θα ακούσετε το μήνυμα "pairing" (σύζευξη) και
οι ενδεικτικές λυχνίες LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν με κόκκινο και μπλε χρώμα.
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Στο Mac σας, επιλέξτε Apple menu > System Preferences > Bluetooth. (Μενού Apple >
Προτιμήσεις συστήματος > Bluetooth).
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Πατήστε "Set Up New Device" (Εγκατάσταση νέας συσκευής) ή "+", επιλέξτε "PLT BB500 series
stereo" και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
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Φόρτιση και τοποθέτηση

Φόρτιση

Η πλήρης φόρτιση των ακουστικών σας διαρκεί έως 2,5 ώρες. Οι ενδεικτικές λυχνίες LED
σβήνουν μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

ΣΥΜΒΟΥΛΉ Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας των ακουστικών, πατήστε το κουμπί
κλήσης ενώ φοράτε τα ακουστικά. Τα ακουστικά πρέπει να είναι σε κατάσταση αδράνειας.
Ο χρόνος ακρόασης των ακουστικών είναι έως και 18 ώρες.
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Βασικές λειτουργίες

Επισκόπηση των
ακουστικών

Σίγαση/Κατάργηση σίγασης
Αύξηση έντασης ήχου
Μείωση έντασης ήχου
Αναπαραγωγή/παύση αναπαραγωγής μουσικής
Επόμενο κομμάτι
Προηγούμενο κομμάτι
Κουμπί σύζευξης Bluetooth
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Κουμπί κλήσης

Η ασφάλεια προέχει
Προτού χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας για πρώτη φορά, διαβάστε τον οδηγό ασφαλείας για
να μάθετε σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη φόρτιση, την μπαταρία και τους
σχετικούς κανονισμούς.

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
Αναπαραγωγή/παύση
αναπαραγωγής μουσικής
Επιλογή τραγουδιού
Ενεργοποίηση φωνητικής
καθοδήγησης

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, μετακινήστε το διακόπτη .
Πατήστε στιγμιαία το κουμπί Αναπαραγωγής/ παύσης

.

Πατήστε το κουμπί Εμπρός ή το κουμπί
Πίσω για να επιλέξετε το κομμάτι που
θέλετε.
Εάν το smartphone σας διαθέτει φωνητική καθοδήγηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
κλήσης για 2 δευτερόλεπτα και περιμένετε μέχρι να ακούσετε την εντολή του τηλεφώνου.
Απάντηση ή τερματισμός κλήσης
Πατήστε το κουμπί κλήσης .
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Πραγματοποίηση/
αποδοχή/τερματισμός
κλήσεων

Απόρριψη κλήσης
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης για 2 δευτερόλεπτα.
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού (smartphone)
Για κλήση του αριθμού που καλέσατε την τελευταία φορά, πατήστε δύο φορές το κουμπί κλήσης
.

Σίγαση

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα κουμπιά αύξησης και μείωσης έντασης ήχου. Θα
ακούσετε το μήνυμα "mute on/off" (σίγαση ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη).

Βρείτε το ακουστικό σας

Τις περισσότερες φορές, τα ακουστικά καταλήγουν κάτω από το κάθισμα του αυτοκινήτου, σε
μια τσέπη ή πάνω σε ένα ακατάστατο γραφείο. Βρείτε πιο εύκολα το ακουστικό σας σε λιγότερο
προφανή σημεία, στέλνοντας μια ηχητική ειδοποίηση.
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Κάντε λήψη της εφαρμογής Plantronics Hub για iOS και Android από τη διεύθυνση
plantronics.com/software.
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Βρείτε το χαμένο σας ακουστικό μέσω του Find MyHeadset από την εφαρμογή Plantronics Hub.
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Υποστήριξη

EL
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Γερμανία 0800 9323 400
Αυστρία 0800 242 500
Ελβετία 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
Ολλανδία 0800 7526876
Βέλγιο 0800 39202
Λουξεμβούργο 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Υποστήριξη στα Αγγλικά
Στη διεύθυνση plantronics.com/warranty θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ;
plantronics.com/support
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