Plantronics Discovery® 925
Εγχειρίδιο χρήσης

Λίγα λόγια για τον αγοραστή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ακουστικό Plantronics Discovery® 925.
Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική ρύθμιση και τη
χρήση του νέου σας ακουστικού.
Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος πριν από
τη χρήση του, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο περί ασφαλείας.

Εάν χρειαστείτε βοήθεια

Το Κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Plantronics είναι έτοιμο να σας
βοηθήσει. Εκεί μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις, να
υποβάλετε μια ερώτηση μέσω email, να εξυπηρετηθείτε μέσω Internet ή
να μιλήσετε απ’ ευθείας με έναν αντιπρόσωπο. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.plantronics.com/support στο Διαδίκτυο ή τηλεφωνήστε στον αριθμό
εξυπηρέτησης της χώρας σας, ο οποίος αναγράφεται στο πίσω μέρος
αυτού του εγχειριδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν σκοπεύετε να επιστρέψετε αυτό το ακουστικό, απευθυνθείτε
πρώτα στο Κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Plantronics.

Δήλωση προϊόντος

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www plantronics.com/productregistration
στο Διαδίκτυο για να δηλώσετε ηλεκτρονικά το προϊόν, προκειμένου να
μπορέσουμε να σας παράσχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και
τεχνική υποστήριξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τη ζευγοποίηση του ακουστικού σας, ο κωδικός PIN ή
αλλιώς το “Passkey” είναι 0000.
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Περιεχόμενο συσκευασίας και χαρακτηριστικά
Κουμπί ελέγχου
κλήσεων
Κουμπί ρύθμισης
έντασης του ήχου
Υποδοχή φόρτισης
Εξάρτημα για το αυτί
Σταθεροποιητικά
εξαρτήματα για το αυτί
(μικρό, μεσαίο και μεγάλο)

Ακουστικό

Θήκη φόρτισης

Φορτιστής δικτύου
ρεύματος
100 – 240 V

Καλώδιο φόρτισης
USB

Προαιρετικά παρελκόμενα*

Φορτιστής αυτοκινήτου χωρίς καλώδιο
Κωδ. είδους 78583-01

Κορδόνι USB
Κωδ. είδους 79393-01

* Δεν περιλαμβάνεται. Για να τα παραγγείλετε, απευθυνθείτε στον
προμηθευτή προϊόντων της Plantronics ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
στη διεύθυνση www.plantronics.com.
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Φόρτιση του ακουστικού
Το νέο σας ακουστικό αποδίδει καλύτερα όταν είναι πλήρως φορτισμένο. Κατά
τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας του ακουστικού, η ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει αργά κόκκινη. Μόλις η μπαταρία του ακουστικού φορτιστεί πλήρως,
η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. Αυτό ισχύει για όλες τις επιλογές φόρτισης.

1

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
3 ώρες.......Πλήρης φόρτιση με τον φορτιστή
δικτύου ρεύματος ή το καλώδιο
φόρτισης USB
1 ώρα........Ελάχιστη φόρτιση πριν από τη
χρήση για πρώτη φορά

2

Επιλογή Α: Χρήση του φορτιστή δικτύου ρεύματος

1
2

Βάλτε τον φορτιστή στην πρίζα.
Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης του
ακουστικού.

Επιλογή Β: Χρήση του καλωδίου
φόρτισης USB

1

Συνδέστε το ένα βύσμα του καλωδίου
φόρτισης USB σε μια θύρα USB ενός
επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή.

2

Συνδέστε το άλλο βύσμα του
καλωδίου φόρτισης USB στην
υποδοχή φόρτισης του ακουστικού.

3

Θέστε τον επιτραπέζιο ή τον φορητό
υπολογιστή σε λειτουργία.

3
1

2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό, όταν είναι
συνδεδεμένο με τον φορτιστή.
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Φόρτιση του ακουστικού
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
3 ώρες.......Πλήρης φόρτιση με τη θήκη
φόρτισης
1 ώρα........Ελάχιστη φόρτιση πριν από
τη χρήση για πρώτη φορά

Επιλογή Γ: Χρήση της θήκης φόρτισης
Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης. Ευθυγραμμίστε την υποδοχή φόρτισης του
ακουστικού με το μικρο-βύσμα USB της θήκης. Ωθήστε προσεκτικά το ακουστικό
πάνω στο μικρο-βύσμα USB, μέχρι αυτό να “κουμπώσει” στη θέση του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η τυχόν εσφαλμένη αποσύνδεση του ακουστικού από τη θήκη
θα προκαλέσει ζημιά στο μικρο-βύσμα USB της θήκης. Για να αποσυνδέσετε
σωστά το ακουστικό, χρησιμοποιήστε τον αντίχειρά σας για να ωθήσετε
προσεκτικά το ακουστικό με διαγώνια, όχι κατακόρυφη, διεύθυνση μακριά από
το μικρο-βύσμα USB.
Έλεγχος της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας του ακουστικού
Κουμπί ελέγχου
κλήσεων
Κουμπί ρύθμισης
της έντασης

ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
Σ ΤΑΘ Μ Η Σ Φ Ο Ρ Τ Ι Σ Η Σ
Κόκκινες
αναλαμπές

Στάθμη φόρτ σης της
μπαταρίας

1

Πλήρως φορτισμένη

2

1/3 έως 2/3 της χωρητικότητας

3

Λιγότερο από το 1/3 της
χωρητικότητας

Με το ακουστικό σε λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
ελέγχου κλήσεων και το κουμπί ρύθμισης της έντασης του ήχου ταυτόχρονα
επί 2 δευτ. περίπου. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει μερικές φορές
κόκκινη, για να υποδηλώσει τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας.

2

Φόρτιση του ακουστικού
1

2

ΧΡΟΝΟΣ
ΦΟΡΤΙΣΗΣ
9 ώρες......Πλήρης φόρτιση
με το καλώδιο
φόρτισης USB

Ενδεικτική
λυχνία
Υποδοχή
φόρτισης

3 ώρες......Πλήρης φόρτιση
με το φορτιστή
δικτύου ρεύματος

Η θήκη φόρτισης προσφέρει μία πλήρη φόρτιση στο ακουστικό σας, προτού
η μπαταρία της χρειαστεί κι αυτή φόρτιση. Όσο το ακουστικό φορτίζεται
στη θήκη του, η ενδεικτική λυχνία που βρίσκεται στο κάτω μέρος της θήκης
αναβοσβήνει κόκκινη. Μόλις η μπαταρία του ακουστικού φορτιστεί πλήρως,
η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

Επαναφόρτιση της θήκης φόρτισης

1

Για να ελέγξετε τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας της θήκης
φόρτισης, θα πρέπει να συνδέσετε το ακουστικό στη θήκη.
Εάν το ακουστικό δεν τεθεί σε κατάσταση φόρτισης (κατά την οποία η
ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά κόκκινη), τότε τόσο το ακουστικό
όσο και η θήκη χρειάζονται επαναφόρτιση.

2

Συνδέστε είτε το φορτιστή δικτύου ρεύματος είτε το καλώδιο φόρτισης
USB στην πηγή ρεύματος, προτού συνδέσετε το βύσμα του στην υποδοχή
φόρτισης της θήκης.
Εάν αποσυνδέσετε την πηγή ρεύματος από τη θήκη μετά από 10 λεπτά
φόρτισης, θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 60 λεπτά προτού
επανασυνδέσετε την ίδια ή άλλη πηγή ρεύματος για να συνεχίσετε τον
κύκλο φόρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή δικτύου ρεύματος, η θήκη
φόρτισης θα ζεσταθεί κατά τον κύκλο φόρτισής της. Μόλις όμως φορτιστεί
πλήρως, θα αρχίσει να κρυώνει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στο ξεχωριστό φυλλάδιο περί ασφαλείας.
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Ζευγοποίηση του ακουστικού
Ζευγοποίηση είναι η διαδικασία σύνδεσης του ακουστικού με το κινητό σας.
Προτού χρησιμοποιήσετε το ακουστικό για πρώτη φορά, θα πρέπει να το
ζευγοποιήσετε με το τηλέφωνο Bluetooth® που χρησιμοποιείτε. Κανονικά, η
ζευγοποίηση του ακουστικού με το κινητό σας αρκεί να γίνει μόνον μία φορά.
Για να δείτε μια επίδειξη της διαδικασίας ζευγοποίησης, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www plantronics.com/EasyToPair στο Διαδίκτυο (διατίθεται
μόνον στα Αγγλικά).

Τεχνολογία Plantronics QuickPair™
Το νέο σας ακουστικό περιλαμβάνει την τεχνολογία QuickPair της
Plantronics με την οποία απλοποιείται η διαδικασία αρχικής ρύθμισης
Bluetooth. Την πρώτη φορά που θα θέσετε το ακουστικό σε λειτουργία, το
ακουστικό θα εισέλθει αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας ζευγοποίησης επί
10 λεπτά. Από τη στιγμή που η ζευγοποίηση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία,
το ακουστικό θα παραμείνει σε λειτουργία και θα είναι έτοιμο για χρήση.
Εάν δε ολοκληρωθεί επιτυχώς η ζευγοποίηση εντός 10 λεπτών, το ακουστικό
θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας. Εάν ξαναθέσετε το ακουστικό σε
λειτουργία, αυτό θα εισέλθει και πάλι σε τρόπο λειτουργίας ζευγοποίησης
μέχρις ότου να ζευγοποιηθεί επιτυχώς με ένα κινητό Bluetooth.
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Ζευγοποίηση του ακουστικού
1

3

SETTINGS
Time and Date

BLUETOOTH

4

PASSKEY

Phone Settings

Bluetooth
Sound Settings
Network Services

Security

2

9XXPlantronics

0000

BLUETOOTH
E
H

PASSKEY

9XXPlantronics

0000

Reset Settings

Τρόπος ζευγοποίησης του ακουστικού με το κινητό σας για πρώτη φορά

1

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας.
Στα περισσότερα κινητά, επιλέξτε διαδοχικά Settings/Tools > Connections
Bluetooth > On (Ρυθμίσεις/Εργαλεία > Συνδέσεις > Bluetooth >
Ενεργοποίηση). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
χρήσης του κινητού σας.

2

Θέστε το ακουστικό σε λειτουργία.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου κλήσεων, μέχρις ότου
η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινη/μπλε. Τότε, το
ακουστικό βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας ζευγοποίησης.
Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν αναβοσβήνει κόκκινη/ μπλε, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου κλήσεων για να θέσετε το ακουστικό
εκτός λειτουργίας και κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο ξανά το
κουμπί ελέγχου κλήσεων μέχρις ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να
αναβοσβήνει κόκκινη/ μπλε.

3

Επιλέξτε τις κατάλληλες εντολές στο μενού του κινητού σας, για να
εντοπίσει το ακουστικό.
Στα περισσότερα κινητά, επιλέξτε διαδοχικά Settings/Tools > Connections
> Bluetooth > Search > 9XXPlantronics (Ρυθμίσεις/Εργαλεία > Συνδέσεις >
Bluetooth > Αναζήτηση > 9XXPlantronics). Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας.
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Μόλις σας ζητηθεί κωδικός PIN ή Passkey, πληκτρολογήστε ‘0000’.
Εάν η διαδικασία ζευγοποίησης ολοκληρωθεί με επιτυχία, η ενδεικτική
λυχνία του ακουστικού θα αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε. Τότε, το
ακουστικό θα είναι συνδεδεμένο με το κινητό σας και έτοιμο για χρήση.
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Προσαρμογή στο αυτί σας
Για να επιτύχετε την καλύτερη
δυνατή ακουστική ευκρίνεια,
κατευθύνετε το μικρόφωνο προς
τη γωνία του στόματός σας.

Σωστό

Λάθος

Τοποθέτηση άλλου εξαρτήματος για το αυτί
Εάν το ακουστικό δεν μένει σταθερό στη θέση του, το εξάρτημα για το αυτί
μπορεί να χρειάζεται ρύθμιση ή απλά να μην έχει το κατάλληλο μέγεθος για το
δικό σας αυτί. Το ακουστικό παραδίδεται με τοποθετημένο το μεσαίου μεγέθους
εξάρτημα για το αυτί, ωστόσο μπορείτε να αντικαταστήσετε το εξάρτημα αυτό
με το μικρού ή μεγάλου μεγέθους εξάρτημα που συνοδεύει το ακουστικό.

1

2

3
Άκρο για το αυτί
Περίβλημα
μεγαφώνου

1

Απομακρύνετε το ακουστικό από το αυτί σας.
Περιστρέψτε το εξάρτημα πάνω στο ακουστικό, για να επιλέξετε τη
βολικότερη δυνατή θέση του βρόχου σταθεροποίησης στο αυτί σας. Εάν
το ακουστικό εξακολουθεί να μην είναι σταθερό, αφαιρέστε το αρχικό
εξάρτημα και τοποθετήστε άλλο, διαφορετικού μεγέθους.

2

Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα για το αυτί, πιάστε το βρόχο
σταθεροποίησης και κατόπιν τραβήξτε προσεκτικά το εξάρτημα ώστε
να το αφαιρέσετε από το περίβλημα του μεγαφώνου.

3

Για να τοποθετήσετε ένα νέο εξάρτημα για το αυτί, τοποθετήστε
το εξάρτημα πάνω στο περίβλημα του μεγαφώνου, με το βρόχο
σταθεροποίησης στραμμένο μακριά από τον βραχίονα του μικροφώνου, και
κατόπιν πιέστε μαλακά το εξάρτημα πάνω στο περίβλημα του μεγαφώνου.
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Χειρισμοί του ακουστικού
Ενεργοποίηση του
ακουστικού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου κλήσεων
επί 2 δευτ , μέχρις ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να
αναβοσβήνει μπλε. Εάν η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού
αναβοσβήσει κόκκινη 3 φορές όταν ενεργοποιήσετε το
ακουστικό, τότε η μπαταρία του ακουστικού είναι εκφόρτιστη
και θα πρέπει να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το ακουστικό είναι σε κατάσταση αναμονής,
η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή. Για να επιβεβαιώσετε ότι το
ακουστικό είναι σε λειτουργία, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.
Θα πρέπει να δείτε μια μπλε αναλαμπή.

Απενεργοποίηση
του ακουστικού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου κλήσεων
επί 4 δευτ , μέχρις ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να
αναβοσβήνει κόκκινη. Όταν το ακουστικό τεθεί εκτός
λειτουργίας, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει σβηστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν φοράτε το ακουστικό, κατά την έναρξη
λειτουργίας του παράγονται ήχοι αυξανόμενης συχνότητας
ενώ κατά τον τερματισμό λειτουργίας του παράγονται ήχοι
μειούμενης συχνότητας.

Απάντηση
ή απόρριψη
εισερχόμενης
κλήσης

Όταν το ακουστικό αρχίσει να κουδουνίζει, πατήστε
στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας μία φορά. Θα πρέπει να
ακούσετε έναν βαρύτονο ήχο.
Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση και να
προωθήσετε τον καλούντα στον αυτόματο τηλεφωνητή,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου
κλήσεων επί 2 δευτ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το κινητό σας μπορεί να κουδουνίσει προτού
κουδουνίσει το ακουστικό. Περιμένετε να ακούσετε τον
κωδωνισμό στο ακουστικό και κατόπιν πατήσετε το κουμπί
ελέγχου κλήσεων για να απαντήσετε την εισερχόμενη κλήση.

Τερματισμός κλήσης Κατά τη διάρκεια μιας ενεργού κλήσης, πατήστε στιγμιαία
το κουμπί ελέγχου κλήσεων.
Πραγματοποίηση
Εάν το ακουστικό είναι ζευγοποιημένο με το κινητό σας
εξερχόμενης κλήσης και εντός εμβέλειας, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε στο κινητό
σας τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και
κατόπιν πατήστε το κουμπί πραγματοποίησης κλήσης. Η
κλήση θα μεταβιβαστεί αυτόματα στο ακουστικό.
Μεταβίβαση κλήσης Κατά τη διάρκεια μιας ενεργού κλήσης, πατήστε και
μεταξύ ακουστικού
κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου κλήσεων επί
και κινητού
2 δευτ. Θα ακούσετε πρώτα έναν μονό βαρύτονο ήχο και
κατόπιν έναν διπλό βαρύτονο ήχο.
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Χειρισμοί του ακουστικού
Ενεργοποίηση
της λειτουργίας
σύνδεσης
πολλαπλών
σημείων

Για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας του ακουστικού
με ρεύμα από την μπαταρία του, η λειτουργία σύνδεσης
πολλαπλών σημείων είναι απενεργοποιημένη από
προεπιλογή. Για να την ενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στην
ενότητα “Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας
σύνδεσης πολλαπλών σημείων” στη σελίδα 13.

Σβήσιμο της
ενδεικτικής λυχνίας
“σε σύνδεση”

Με το ακουστικό σε λειτουργία, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί ρύθμισης της έντασης του ήχου επί
4 δευτ. Η μπλε ενδεικτική λυχνία θα σβήσει προοδευτικά
μέσα σε 2 δευτ. Επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες για
να ενεργοποιήσετε την ενδεικτική λυχνία “σε σύνδεση”.
Η μπλε ενδεικτική λυχνία θα ανάψει προοδευτικά μέσα
σε 2 δευτ. Θα ακούσετε πρώτα έναν μονό βαρύτονο ήχο,
μετά σιγή και κατόπιν έναν διπλό βαρύτονο ήχο.

Ρύθμιση έντασης
του ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργού κλήσης, πατήστε στιγμιαία
το κουμπί ρύθμισης της έντασης.
Διατίθενται 3 στάθμες ρύθμισης της έντασης του ήχου.
Με κάθε πάτημα, η στάθμη έντασης αυξάνεται βηματικά
μέχρις ότου φτάσετε στη μέγιστη επιτρεπτή στάθμη, οπότε
θα ακουστούν δύο βαρύτονοι ήχοι. Με ένα ακόμη πάτημα,
η ένταση θα επανέλθει στην ελάχιστη στάθμη και τα
επακόλουθα πατήματα θα αυξήσουν βηματικά την ένταση
του ήχου μέχρι να επιτευχθεί ξανά η μέγιστη στάθμη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό σε υψηλή στάθμη έντασης για
παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μείωση της ακοής. Κατά την
ακρόαση, εφαρμόζετε πάντα μεσαίες στάθμες έντασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τα ακουστικά και την στάθμη ακρόασης, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.plantronics.com/
healthandsafety στο Διαδίκτυο.

Δυνατότητες ανοικτής συνομιλίας
Εάν το κινητό σας και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε
υποστηρίζουν τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε να εκτελέσετε τις
παρακάτω ενέργειες:
Επανάκληση αριθμού που
Πατήστε το κουμπί ελέγχου κλήσεων δύο φορές.
καλέσατε την τελευταία φορά Θα ακούσετε δύο βαρύτονους ήχους.
Φωνητική κλήση
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Με το ακουστικό σε λειτουργία, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου κλήσεων
επί 2 δευτ. περίπου, μέχρις ότου ακουστεί ένας
βαρύτονος ήχος.

Εμβέλεια
Για να διατηρηθεί η σύνδεση μεταξύ ακουστικού και κινητού, το ακουστικό
πρέπει να παραμένει εντός 10 μ. (33 πόδια) από το κινητό Bluetooth. Εάν
υπάρχουν φυσικά εμπόδια ανάμεσα στο ακουστικό και το κινητό, ενδέχεται να
αντιμετωπίσετε παρεμβολές. Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, τοποθετείτε
το ακουστικό και το κινητό σας από την ίδια πλευρά του σώματός σας.
Η ποιότητα του ήχου θα μειώνεται καθώς μετακινείστε στα όρια της εμβέλειας.
Μόλις υπερβείτε την εμβέλεια των δύο συσκευών και χαθεί η σύνδεση, θα
ακουστεί ένας υψίτονος ήχος στο ακουστικό.
Το ακουστικό θα επιχειρήσει να αποκαταστήσει τη σύνδεση μετά από 60 δευτ.
Εάν επιστρέψετε εντός εμβέλειας, μπορείτε να επανασυνδεθείτε με μη
αυτόματο τρόπο πατώντας το κουμπί ελέγχου κλήσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ποιότητα του ήχου εξαρτάται και από τη συσκευή με την οποία
έχει ζευγοποιηθεί το ακουστικό.

Οπτικές και ακουστικές ενδείξεις
Οπτική ένδειξη
Έλεγχος
κατάστασης
ΦΟΡΤΙΣΗ

Μία μπλε αναλαμπή

Μία κόκκινη αναλαμπή κάθε
10 δευτ.
Πλήρως φορτισμένη Όχι
μπαταρία
Χαμηλή στάθμη
Δύο κόκκινες αναλαμπές, όταν το
μπαταρίας
φορτίο είναι 2/3 της χωρητικότητας
της μπαταρίας
Πολύ χαμηλή
Τρεις κόκκινες αναλαμπές κάθε
στάθμη φόρτισης
10 δευτ.
της μπαταρίας
Ζευγοποίηση σε
Παλλόμενο κόκκινο/μπλε
εξέλιξη
Σε κατάσταση
Μπλε αναλαμπές
ζευγοποίησης
Έναρξη λειτουργίας Σταθερό μπλε επί 2 δευτ.
σε εξέλιξη
Απενεργοποίηση σε Σταθερό κόκκινο επί 4 δευτ.
εξέλιξη

Ακουστική ένδειξη
Ένας ήχος
Όχι
Όχι
Όχι
Τρεις υψίτονοι ήχοι
κάθε 10 δευτ.
Ένας βαρύτονος
ήχος
Ένας βαρύτονος
ήχος
Ήχοι αυξανόμενης
συχνότητας
Ήχοι μειούμενης
συχνότητας
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Οπτικές και ακουστικές ενδείξεις
Οπτική ένδειξη

Ακουστική ένδειξη

Εισερχόμενη
κλήση

Τρεις μπλε αναλαμπές κάθε 2 δευτ.

Τρεις γρήγοροι
βαρύτονοι ήχοι κάθε
2 δευτ.

Απάντηση κλήσης

Μία μπλε αναλαμπή

Ένας βαρύτονος
ήχος

Κλήση σε εξέλιξη

Μία μπλε αναλαμπή κάθε 2 δευτ.

Όχι

Αύξηση ή μείωση
της έντασης του
ήχου

Μία μπλε αναλαμπή για κάθε
ρύθμιση της στάθμης έντασης

Ένας ήχος του
οποίου η ένταση
αντιστοιχεί στην
τρέχουσα στάθμη
έντασης του ήχου
Δύο βαρύτονοι ήχοι,
όταν έχει επιτευχθεί
η μέγιστη στάθμη
έντασης του ήχου

Τερματισμός
κλήσης

Μία μπλε αναλαμπή

Ένας βαρύτονος
ήχος

Αναπάντητη
κλήση

3 μωβ αναλαμπές κάθε 10 δευτ. επί
5 λεπτά

Όχι

Εκτός εμβέλειας

Όχι

Ένας υψίτονος ήχος

Επιστροφή εντός
εμβέλειας

Αναλαμπές σύμφωνα με την
τρέχουσα κατάσταση του
ακουστικού

Ένας βαρύτονος
ήχος

Ενεργοποίηση
σύνδεσης
πολλαπλών
σημείων

Δύο μπλε αναλαμπές

Όχι

Απενεργοποίηση
σύνδεσης
πολλαπλών
σημείων

Μία μπλε αναλαμπή

Όχι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Από προεπιλογή, η ενδεικτική λυχνία “σε σύνδεση” είναι
ενεργοποιημένη. Για να απενεργοποιήσετε την ενδεικτική λυχνία “σε σύνδεση”,
ανατρέξτε στην ενότητα “Χειρισμοί του ακουστικού” στη σελίδα 8.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το ακουστικό
δεν συνεργάζεται με
με το κινητό μου.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του ακουστικού είναι πλήρως
φορτισμένη.
Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι ζευγοποιημένο με το
κινητό Bluetooth που επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε.
Βλ. ενότητα “Ζευγοποίηση του ακουστικού” στη σελίδα 4.

Το κινητό δεν εντοπίζει Θέστε τόσο το κινητό όσο και το ακουστικό εκτός
το ακουστικό.
λειτουργίας και κατόπιν ξανά σε λειτουργία και
κατόπιν επαναλάβετε τη διαδικασία ζευγοποίησης που
περιγράφεται στη σελίδα 4.
Δεν μπορώ να
εισαγάγω
τον κωδικό P N.

Θέστε τόσο το κινητό όσο και το ακουστικό εκτός
λειτουργίας και κατόπιν ξανά σε λειτουργία και
κατόπιν επαναλάβετε τη διαδικασία ζευγοποίησης που
περιγράφεται στη σελίδα 4. Ο κωδικός PIN ή αλλιώς το
“Passkey” είναι ‘0000’

Δεν μπορώ να
ακούσω
το συνομιλητή μου ή
τον τόνο επιλογής.

Το ακουστικό δεν είναι σε λειτουργία. Πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου κλήσεων επί
2 δευτ. περίπου μέχρις ότου ακούσετε έναν ήχο ή δείτε
την ενδεικτική λυχνία του ακουστικού να ανάβει μπλε.
Το ακουστικό βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε το
ακουστικό πιο κοντά στο κινητό Bluetooth.
Η μπαταρία του ακουστικού είναι εκφόρτιστη. Φορτίστε
την μπαταρία. Βλ. ενότητα “Φόρτιση του ακουστικού”
στη σελίδα 1.
Η ένταση ακρόασης είναι υπερβολικά χαμηλή.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ρύθμισης της
στάθμης έντασης, η ένταση αυξάνεται βηματικά. Για
περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της
έντασης, βλ. ενότητα “Χειρισμοί του ακουστικού” στη
σελίδα 8.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εφαρμόζει τέλεια στο αυτί
σας. Βλ. ενότητα “Προσαρμογή στο αυτί σας” στη
σελίδα 6.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η ποιότητα του ήχου
είναι κακή.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι σταθερά
τοποθετημένο στο αυτί σας και το μικρόφωνο είναι
στραμμένο προς την άκρη του στόματός σας.
Βλ. ενότητα “Προσαρμογή στο αυτί σας” στη σελίδα 6.

Ο συνομιλητής μου
δεν μπορεί
να με ακούσει.

Το ακουστικό βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε το
ακουστικό πιο κοντά στο κινητό Bluetooth. Βλ. ενότητα
“Εμβέλεια” στη σελίδα 9.

Το εξάρτημα δεν
ταιριάζει στο αυτί μου.

Δοκιμάστε άλλο, διαφορετικού μεγέθους. Βλ. ενότητα
“Προσαρμογή στο αυτί σας” στη σελίδα 6.

Το ακουστικό μού
πέφτει από το αυτί.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι σταθερά
τοποθετημένο στο αυτί σας και το μικρόφωνο είναι
στραμμένο προς την άκρη του στόματός σας. Βλ.
ενότητα “Προσαρμογή στο αυτί σας” στη σελίδα 6.

Το εξάρτημα για
το αυτί χρειάζεται
καθάρισμα.

Αφαιρέστε το εξάρτημα από το ακουστικό, κατόπιν
πλύντε το εξάρτημα με χλιαρό νερό και σαπούνι και
τέλος στεγνώστε το καλά. Μόλις το εξάρτημα στεγνώσει
τελείως, τοποθετήστε το και πάλι στο ακουστικό.
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Χρήση περισσοτέρων του ενός κινητών
Bluetooth με το ίδιο ακουστικό
Το Plantronics Discovery 925 υποστηρίζει την τεχνολογία σύνδεσης πολλαπλών
σημείων, η οποία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα κινητά
Bluetooth με το ίδιο ακουστικό.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας σύνδεσης πολλαπλών σημείων
Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα κινητά τηλέφωνα με το ίδιο
ακουστικό, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύνδεσης πολλαπλών
σημείων. Εάν η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη, το ακουστικό μπορεί να
συνδεθεί μόνο με ένα κινητό Bluetooth.

1
2

Με το ακουστικό εκτός λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί ελέγχου κλήσεων και το κουμπί ρύθμισης της έντασης του ήχου
ταυτόχρονα μέχρις ότου το ακουστικό τεθεί σε λειτουργία και η ενδεικτική
λυχνία του αναβοσβήσει μπλε 2 φορές.
Για να ζευγοποιήσετε το ακουστικό με δεύτερο τηλέφωνο, βλ. ενότητα
“Ζευγοποίηση του ακουστικού” στη σελίδα 5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύνδεσης πολλαπλών
σημείων, επαναλάβετε το βήμα 1. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει μπλε
1 φορά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η λειτουργία σύνδεσης πολλαπλών
σημείων είναι απενεργοποιημένη.
Πραγματοποίηση εξερχόμενης κλήσης
Το ακουστικό πραγματοποιεί εξερχόμενη κλήση με το κινητό που είχατε
χρησιμοποιήσει τελευταία φορά. Για να χρησιμοποιήσετε τη δεύτερη συσκευή,
πραγματοποιήστε την κλήση με τα κουμπιά του άλλου κινητού. Τότε, το δεύτερο
κινητό τίθεται σε ενεργό ζεύξη με το ακουστικό.
Απάντηση εισερχόμενης κλήσης από το ένα τηλέφωνο κατά τη διάρκεια
συνομιλίας στο άλλο
Για να απαντήσετε τη δεύτερη κλήση, θα πρέπει πρώτα να τερματίσετε την
πρώτη. Δεν υπάρχει τρόπος να θέσετε τη μία κλήση σε κράτηση για να
απαντήσετε τη δεύτερη με το ακουστικό.

1
2

Πατήστε το κουμπί ελέγχου κλήσεων μία φορά για να τερματίσετε την
ενεργό κλήση.
Πατήστε ξανά το κουμπί ελέγχου κλήσεων για να απαντήσετε τη νέα
εισερχόμενη κλήση από το άλλο τηλέφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δε θέλετε να απαντήσετε τη δεύτερη κλήση και διαθέτετε
αυτόματο τηλεφωνητή στο δεύτερο τηλέφωνο, η κλήση θα μεταβιβαστεί στον
αυτόματο τηλεφωνητή.
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Προδιαγραφές προϊόντος
Χρόνος ομιλίας*

Μέχρι 5 ώρες

Χρόνος αναμονής*

Μέχρι 175 ώρες, με τη λειτουργία σύνδεσης
πολλαπλών σημείων απενεργοποιημένη
Μέχρι 100 ώρες, με τη λειτουργία σύνδεσης
πολλαπλών σημείων ενεργοποιημένη

Χρόνος φόρτισης

Του ακουστικού με τον φορτιστή δικτύου ρεύματος
= 3 ώρες
Του ακουστικού με το καλώδιο φόρτισης USB =
3 ώρες
Του ακουστικού με τη θήκη φόρτισης = 3 ώρες
Της θήκης με τον φορτιστή δικτύου ρεύματος =
3 ώρες
Της θήκης με το καλώδιο φόρτισης USB = 9 ώρες

Εμβέλεια

Μέχρι 10 μ. (33 πόδια)

Βάρος ακουστικού

8 γραμμάρια

Τύπος μπαταρίας

Ακουστικού: Ιόντων Λιθίου/Πολυμερούς
Θήκης φόρτισης: Νικελίου/Υδριδίου μετάλλου

Θερμοκρασία
αποθήκευσης/φύλαξης

10 – 40 °C (50 – 104 °F)

Έκδοση

Bluetooth 2.0 + EDR (Βελτιωμένος ρυθμός
μετάδοσης δεδομένων)

Προφίλ Bluetooth:

Headset Profile (HSP) για ομιλία στο κινητό.
Hands-free Profile (HFP) για ομιλία στο κινητό και
χειρισμό του κινητού.

* Οι επιδόσεις ενδέχεται να ποικίλλουν από τη μία συσκευή στην άλλη.
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Για περισσότερες πληροφορίες περί ασφαλείας, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο
περί ασφαλείας.
Για περισσότερες πληροφορίες περί εγγύησης, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο
περί διετούς εγγύησης ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www plantronics.com
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