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Περιεχόμενα συσκευασίας

Ακουστικό

Καλώδιο φόρτισης USB

Προαιρετικός βρόχος

3

Επισκόπηση των ακουστικών

Ενδεικτική λυχνία LED ακουστικού
Κουμπί λειτουργίας
Κουμπί κλήσης
Υποδοχή φόρτισης
Μείωση έντασης ήχου
Αύξηση έντασης ήχου
Προηγούμενο κομμάτι
Επόμενο κομμάτι
Αναπαραγωγή/παύση
Σίγαση

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.

4

Ζευγοποίηση

Σύζευξη

1

Ενεργοποιήστε το ακουστικό ενώ το φοράτε.
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Την πρώτη φορά θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη γλώσσα σας από τρεις διαθέσιμες δυνατότητες.*
ΣΗΜΕΊΩΣΗ *Η επιλογή γλώσσας δεν είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη, τη Ρωσία και την Αφρική.
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Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα ακούσετε το εξής μήνυμα: "pairing" (σύζευξη). Για να
συνδέσετε το ακουστικό, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων του τηλεφώνου.
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Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στο τηλέφωνό σας και ρυθμίστε το ώστε να εντοπίσει νέες
συσκευές.
• iPhoneSettings > Bluetooth > On* (Ρυθμίσεις iPhone > 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 E80 Series."
Εφόσον απαιτείται, εισαγάγετε τέσσερα μηδενικά (0000) ή αποδεχθείτε τη σύνδεση.
Όταν η διαδικασία σύζευξης ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα ακούσετε το μήνυμα "pairing
successful" (διαδικασία σύζευξης επιτυχής) και η ενδεικτική λυχνία
θα σταματήσει να
αναβοσβήνει.

Λειτουργία σύζευξης

Ενεργοποιήστε το ακουστικό ενώ το φοράτε. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης μέχρι
να ακούσετε το μήνυμα "pairing" (σύζευξη)." Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με έως 2
συσκευές με το ακουστικό σας.
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Βασικές λειτουργίες

Απάντηση ή τερματισμός
κλήσης

Επανάκληση
Φωνητικός έλεγχος

Πατήστε το κουμπί κλήσης .

Ρύθμιση έντασης του
ήχου

Πατήστε το κουμπί αύξησης

Σίγαση

ή μείωσης της έντασης ήχου.
Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, πατήστε
παρατεταμένα τα κουμπιά αύξησης και
μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα για 2
δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε το
μήνυμα "mute on" (ενεργοποίηση σίγασης)
ή "mute off" (απενεργοποίηση σίγασης)..

Για κλήση του αριθμού που καλέσατε την τελευταία φορά, πατήστε δύο φορές το κουμπί κλήσης
.
Siri, Google Now™, Cortana Πατήστε το κουμπί κλήσης για 2 δευτερόλεπτα και περιμένετε
μέχρι να ακούσετε την εντολή του τηλεφώνου που ενεργοποιεί τη λειτουργία φωνητικών
κλήσεων, αναζήτησης και άλλες λειτουργίες φωνητικού ελέγχου του smartphone.

Αλλαγή γλώσσας

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να επιλέξετε ξανά γλώσσα για το ακουστικό, θέτοντας το
ακουστικό σε λειτουργία σύζευξης.*
ΣΗΜΕΊΩΣΗ *Η επιλογή γλώσσας δεν είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη, τη Ρωσία και την Αφρική.

Λειτουργία σύζευξης

Ενεργοποιήστε το ακουστικό ενώ το φοράτε. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης μέχρι
να ακούσετε το μήνυμα "pairing" (σύζευξη)." Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με έως 2
συσκευές με το ακουστικό σας.
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Φόρτιση και τοποθέτηση

Φόρτιση

Ρύθμιση της εφαρμογής

Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού διαρκεί 2 ώρες περίπου. Η ενδεικτική
λυχνία σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.
Το εξάρτημα γενικού τύπου για το αυτί διαθέτει έναν λεπτό βρόχο, ο οποίος λυγίζει ώστε να
εισχωρεί χωρίς πίεση σε οποιοδήποτε αυτί. Για την καλύτερη δυνατή προσαρμογή, μπορείτε να
περιστρέψετε το εξάρτημα για το αυτό στο ακουστικό ή να προσθέσετε τον προαιρετικό βρόχο
αυτιού που ασφαλίζει.

7

Χαρακτηριστικά ακουστικού

Μουσική και άλλα

Ακούστε μουσική, podcast, οδηγίες πλοήγησης και άλλες μεταδόσεις ροής ήχου στο ακουστικό
σας.
Αναπαραγωγή ή παύση ήχου
Πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά έντασης του ήχου.
Μετάβαση στο επόμενο μουσικό κομμάτι
Πατήστε το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου για 2 δευτερόλεπτα.
Αναπαραγωγή προηγούμενο μουσικού κομματιού
Πατήστε το κουμπί μείωσης της έντασης ήχου για 2 δευτερόλεπτα για να ακούσετε ξανά το ίδιο
κομμάτι. Πατήστε το κουμπί δύο φορές (2 δευτερόλεπτα κάθε φορά), για να μεταβείτε στο
προηγούμενο κομμάτι.

Αποκρυπτογράφηση των
λυχνιών

Το ακουστικό διαθέτει μια ενδεικτική λυχνία
κατάστασης ή μετά από πάτημα κουμπιού.

που αναβοσβήνει ως απόκριση σε κάθε αλλαγή

Ορισμένα παραδείγματα είναι:
• Σταθερό κόκκινο μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση και μετά σταθερό μπλε
• Αναλαμπή κόκκινου και μπλε χρώματος κατά τη σύζευξη
• Δύο αναλαμπές κόκκινου χρώματος όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή
• Δύο αναλαμπές μπλε χρώματος όταν έχετε εισερχόμενη κλήση

Φωνητικές εντολές

Το ακουστικό σάς ενημερώνει σχετικά με τυχόν αλλαγές κατάστασης. Για παράδειγμα:
"Power on" (Σε λειτουργία)
"Pairing successful" (Σύζευξη επιτυχής)
"Phone 1 connected" (Κινητό τηλέφωνο 1 συνδεδεμένο)
"Talk-time (x) hours" (Χρόνος ομιλίας: (x) ώρες)
"Mute on" (Ενεργοποίηση σίγασης)
"Answering call" (Απάντηση κλήσης)
"Recharge headset" (Επαναφόρτιση ακουστικού)

Λειτουργία DeepSleep

Αν το ακουστικό βρίσκεται σε λειτουργία αλλά εκτός εμβέλειας του συζευγμένου τηλεφώνου για
περισσότερα από 90 λεπτά, θα εξοικονομήσει μπαταρία μεταβαίνοντας στη λειτουργία
DeepSleep®.
Όταν το ακουστικό βρεθεί και πάλι εντός εμβέλειας του τηλεφώνου, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί
για έξοδο από τη λειτουργία DeepSleep. Αν το τηλέφωνο χτυπήσει την ίδια στιγμή, πατήστε ξανά
το κουμπί κλήσης για να απαντήσετε.

Εγκατάσταση της
εφαρμογής

Εγκαταστήστε τη δωρεάν εφαρμογή για κινητές συσκευές, Plantronics Hub για iOS/Android,
ώστε να αξιοποιήσετε πλήρως το ακουστικό σας. Εξερευνήστε όλες τις δυνατότητες του
ακουστικού σας, δείτε οδηγίες και επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Plantronics
εύκολα από το smartphone σας.
plantronics.com/apps
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Προδιαγραφές

Χρόνος ομιλίας

Έως και 11 ώρες

Χρόνος αναμονής

Έως και 16 ημέρες

Απόσταση
(εμβέλεια)
λειτουργίας

Έως 10 μέτρα (33 πόδια) από το τηλέφωνο ή το tablet, Κατηγορία II

Βάρος ακουστικού

8,2 γραμμάρια

Βύσμα φόρτισης

Φόρτιση Micro USB

Τύπος μπαταρίας

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς/ιόντων λιθίου, μη αντικαθιστώμενη

Χρόνος φόρτισης
(μέγιστος)

2 ώρες για πλήρη φόρτιση

Λειτουργία
DeepSleep

Παρέχει έως 180 ημέρες*

Απαιτήσεις
ρεύματος

5 V DC – 150 mA

Έκδοση Bluetooth

Bluetooth v3.0

Προφίλ Bluetooth:

Hands-Free Profile v1.6 (HFP), Headset Profile v1.2 (HSP), Simple Secure Pairing
(SSP)

Προστασία από
υγρασία

Όχι

Θερμοκρασία
λειτουργίας

0 - 40°C (32°F - 102°F)

Θερμοκρασία
αποθήκευσης

0 - 40°C (32°F - 102°F)

Θερμοκρασία
φόρτισης

0 - 40°C (32°F - 104°F)
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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

Plantronics, Inc.

Plantronics BV

345 Encinal Street

South Point Building C

Santa Cruz, CA 95060

Scorpius 140

Η.Π.Α.

2132 LR Hoofddorp, Netherlands
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