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Λίγα λόγια για τον αγοραστή

Συγχαρητήρια για την αγορά του καινούργιου σας προϊόντος Plantronics. Αυτό το εγχειρίδιο
χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική ρύθμιση και τη χρήση του Explorer 10 headset.
Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος πριν από την
εγκατάσταση ή τη χρήση του, ανατρέξτε στο φυλλάδιο με τις οδηγίες ασφαλείας.
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Περιεχόμενα συσκευασίας

Ακουστικό

Καλώδιο φόρτισης USB

ΣΗΜΕΊΩΣΗ Τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.
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Επισκόπηση ακουστικού

Υποδοχή φόρτισης
Κουμπί κλήσης
Κουμπί έντασης ήχου: Μεταβείτε κυκλικά σε όλες τις ρυθμίσεις έντασης ήχου
Ενδεικτική λυχνία LED ακουστικού
Κουμπί λειτουργίας
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Σύζευξη και φόρτιση

Σύζευξη

Η ασφάλεια προέχει! Διαβάστε τον ξεχωριστό οδηγό ασφαλείας για να μάθετε σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.
1
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Ενεργοποιήστε το ακουστικό ενώ το φοράτε. Η διαδικασία σύζευξης θα ξεκινήσει την πρώτη
φορά που θα θέσετε σε λειτουργία το ακουστικό. Θα ακούσετε το μήνυμα "pairing" (σύζευξη) και
η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού θα αρχίσει να αναβοσβήνει με red and blue.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στο τηλέφωνό σας και ρυθμίστε το να κάνει αναζήτηση για νέες
συσκευές.
• iPhone Settings > Bluetooth > On* (Ρυθμίσεις iPhone > Bluetooth > Ενεργό*)
• Android™Settings > 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_E10."
Εφόσον απαιτείται, εισαγάγετε τέσσερα μηδενικά (0000) ή αποδεχθείτε τη σύνδεση.
Μόλις η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα ακούσετε τη φράση "pairing successful" (σύζευξη
επιτυχής).

Ενεργοποίηση της
λειτουργίας σύζευξης

Κρατήστε πατημένο το κουμπί κλήσης μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αρχίσει να αναβοσβήνει
με κόκκινο και μπλε χρώμα και να ακούσετε το μήνυμα "pairing" (σύζευξη).

Χρήση δύο κινητών

Η τεχνολογία σύνδεσης πολλαπλών σημείων επιτρέπει τη σύζευξη ενός δεύτερου τηλεφώνου
και την αποδοχή κλήσεων και από τα δύο τηλέφωνα. Για τη σύζευξη ενός δεύτερου ή ενός νέου
τηλεφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση λειτουργίας σύζευξης".

Επανασύνδεση

Η ωφέλιμη εμβέλεια του ακουστικού Bluetooth φθάνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Αν η σύνδεση
διακοπεί, το ακουστικό θα προσπαθήσει να συνδεθεί ξανά. Αν δεν είναι δυνατή η
επανασύνδεση του ακουστικού, πατήστε το κουμπί κλήσης ή συνδεθείτε μη αυτόματα μέσω
του μενού Bluetooth του τηλεφώνου

Φόρτιση

Το νέο ακουστικό διαθέτει αρκετή ισχύ ώστε να το αντιστοιχίσετε και να πραγματοποιήσετε
ορισμένες κλήσεις. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού διαρκεί 2 ώρες περίπου.
Η ενδεικτική λυχνία
σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.
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Προσαρμογή

Μπορείτε να φοράτε το ακουστικό στο δεξί ή το αριστερό αυτί. Για την καλύτερη δυνατή
εφαρμογή, περιστρέψτε το βρόχο αυτιού με τον εξής τρόπο:
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Βασικές λειτουργίες

Answer or end a call
Adjust the volume
Σίγαση

Επανάκληση
Φωνητικές κλήσεις
(λειτουργία τηλεφώνου)
Δυνατότητα
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
φωνητικών εντολών

Tap the Call button.
Tap the Volume button

to cycle through preset levels.

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί έντασης του ήχου
για 2 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε το μήνυμα "mute on" (ενεργοποίηση σίγασης) ή "mute off"
(απενεργοποίηση σίγασης)
Για να κάνετε μια κλήση στον τελευταίο αριθμό που καλέσατε, πατήστε δύο φορές το κουμπί
κλήσης .
Πατήστε το κουμπί κλήσης για 2 δευτερόλεπτα, περιμένετε να ακούσετε την εντολή του
τηλεφώνου και μετά πείτε το όνομα της αποθηκευμένης επαφής που θέλετε να καλέσετε.
Όταν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν υπάρχει ενεργή κλήση, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές πιέζοντας το κουμπί έντασης ήχου και το κουμπί
κλήσης για πάνω από 4 δευτερόλεπτα.
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Προδιαγραφές

Χρόνος ομιλίας

Έως και 11 ώρες

Χρόνος αναμονής

Έως και 12 ημέρες

Απόσταση
(εμβέλεια)
λειτουργίας

Έως και 10 μέτρα (33 πόδια), Κατηγορία II

Βάρος ακουστικού

11 γραμμάρια

Βύσμα φόρτισης

Φόρτιση Micro USB

Τύπος μπαταρίας

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς/ιόντων λιθίου, χωρίς δυνατότητα
αντικατάστασης

Χρόνος φόρτισης
(μέγιστος)

2 ώρες για πλήρη φόρτιση

Απαιτήσεις
ρεύματος

5V DC – 180mA

Έκδοση Bluetooth

Bluetooth v3.0

Προφίλ Bluetooth

Hands-Free (HFP) Profile 1.6 και Headset (HSP) Profile 1,2, Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP)

Θερμοκρασία
λειτουργίας

0 - 50°C (32°F - 122°F)

Θερμοκρασία
αποθήκευσης

-40 - 85°C (-40°F - 185°F)

Θερμοκρασία
φόρτισης

0 - 40°C (32°F - 104°F)

9

Υποστήριξη

EN
Τηλ.: 0800 410014

FI
Τηλ.: 0800 117095

NO
Τηλ.: 80011336

AR
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

FR
Τηλ.: 0800 945770

PL
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

CS
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

GA
Τηλ.: 1800 551 896

PT
Τηλ.: 0800 84 45 17

DA
Τηλ.: 80 88 46 10

HE
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

RO
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

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

HU
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

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

EL
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

IT
Τηλ.: 800 950934

SV
Τηλ.: 0200 21 46 81

ES
Τηλ.: 900 803 666

NL
Ολλανδία 0800 7526876
Βέλγιο 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

*Υποστήριξη στα Αγγλικά

Πληροφορίες ασφαλείας: Ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο "Για την ασφάλειά σας"
Αναλυτικές πληροφορίες διετούς περιορισμένης εγγύησης: plantronics.com/warranty

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ;
plantronics.com/support
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