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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 Σειρά Plantronics
M70™-M90™.
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*

Ακουστικά

Προαιρετικός βρόχος ανάρτησης

Καλώδιο φόρτισης USB

ΣΗΜΕΊΩΣΗ *Τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.
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Επιλογή γλώσσας

Ενεργοποιήστε το ακουστικό ενώ το φοράτε. Την πρώτη φορά θα σας ζητηθεί να επιλέξετε
τη γλώσσα σας από τρεις διαθέσιμες δυνατότητες. 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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Σύζευξη

1

Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στο τηλέφωνό σας και ρυθμίστε το να κάνει αναζήτηση για νέες
συσκευές.
• iPhone* Settings > Bluetooth > On (Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργό)
• Android™ Smartphones* Settings > Wireless & Networks > Bluetooth: On > Scan for devices
(Ρυθμίσεις > Ασύρματες συνδέσεις και δίκτυα > Bluetooth: Ενεργό > Αναζήτηση για συσκευές)

2

Εφόσον απαιτείται, εισαγάγετε τέσσερα μηδενικά (0000) ή αποδεχθείτε τη σύνδεση. Μόλις η
διαδικασία σύζευξης ολοκληρωθεί επιτυχώς, η ενδεικτική λυχνία
θα σταματήσει να
αναβοσβήνει.
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Επισκόπηση ακουστικού

+

Κουμπί λειτουργίας
Ενδεικτική λυχνία ακουστικού
Κουμπί κλήσης
Υποδοχή φόρτισης
Κουμπί έντασης ήχου: Αυξάνει ή μειώνει την ένταση ήχου
Σίγαση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου ταυτόχρονα
με το κουμπί μείωσης της έντασης ήχου για 1-2 δευτερόλεπτα
Επόμενο κομμάτι
Προηγούμενο κομμάτι

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.
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Χειρισμός

+

Απάντηση ή
τερματισμός κλήσης
Απόρριψη κλήσης
Ρύθμιση έντασης του
ήχου

Πατήστε το κουμπί κλήσης

.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης

για 2 δευτερόλεπτα.

Πατήστε το κουμπί αύξησης (+) ή μείωσης (-) της έντασης ήχου.

Ενεργοποίηση/απενεργο
ποίηση σίγασης

Για σίγαση του μικροφώνου, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά
αύξησης (+) και μείωσης (–) της έντασης ήχου για 1-2 δευτερόλεπτα.
Θα ακούσετε το μήνυμα "Mute on" (Ενεργοποίηση σίγασης). Αυτή η
φωνητική ειδοποίηση θα επαναληφθεί μία φορά. Στη συνέχεια, ένας
ήχος προειδοποίησης θα επαναλαμβάνεται κάθε 15 λεπτά όταν η
σίγαση είναι ενεργοποιημένη. Για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση
του μικροφώνου, πατήστε παρατεταμένα για ακόμα μία φορά τα
κουμπιά της έντασης ήχου.

Ενεργοποίηση
φωνητικών κλήσεων
(λειτουργία τηλεφώνου)

Πατήστε το κουμπί κλήσης για 2 δευτερόλεπτα, περιμένετε να ακούσετε το μήνυμα του
τηλεφώνου και μετά πείτε στο τηλέφωνο το όνομα της αποθηκευμένης επαφής που θέλετε
να καλέσετε.

Αποκατάσταση
σύνδεσης:

Όταν διακόπτεται η σύνδεση Bluetooth® του ακουστικού με το τηλέφωνο, το ακουστικό θα
προσπαθήσει αυτόματα να συνδεθεί ξανά με το τηλέφωνο.
Αν δεν είναι δυνατή η επανασύνδεση του ακουστικού με το τηλέφωνο, πατήστε το κουμπί
κλήσης μία φορά ή συνδεθείτε μη αυτόματα μέσω του μενού συσκευής Bluetooth του
τηλεφώνου.
Αν το ακουστικό βρεθεί εκτός εμβέλειας για περισσότερα από 90 λεπτά, η λειτουργία
DeepSleep® θα ενεργοποιηθεί.
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Αλλαγή γλώσσας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε ξανά γλώσσα για το ακουστικό, θέτοντας το
ακουστικό σε λειτουργία σύζευξης.
Συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί κλήσης μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αρχίσει να
αναβοσβήνει κόκκινη και μπλε και να ακούσετε το μήνυμα "pairing, please select a different
language" (σύζευξη, επιλέξτε διαφορετική γλώσσα). Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
σύζευξης, επιλέξτε ξανά το ακουστικό από το μενού συσκευών.
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Ρύθμιση της προσαρμογής

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.

Για την καλύτερη δυνατή αναμετάδοση φωνής, το ακουστικό πρέπει να είναι πάντοτε
στραμμένο προς το στόμα σας.
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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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Εξοικονόμηση ισχύος

Αν το ακουστικό βρίσκεται σε λειτουργία αλλά εκτός εμβέλειας του αντιστοιχισμένου
τηλεφώνου για περισσότερα από 90 λεπτά, θα εξοικονομήσει μπαταρία μεταβαίνοντας στη
λειτουργία DeepSleep®.
Όταν το ακουστικό βρεθεί πάλι εντός εμβέλειας του τηλεφώνου, πατήστε το κουμπί κλήσης
για έξοδο από τη λειτουργία DeepSleep. Αν την ίδια στιγμή κάποιος σας καλεί, πατήστε
ξανά το κουμπί κλήσης για να απαντήσετε.
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Μείνετε συνδεδεμένοι

Εμβέλεια Bluetooth έως και 10 μέτρα (33 πόδια) μεταξύ τηλεφώνου και ακουστικού, προτού
η ποιότητα ήχου επηρεαστεί και η σύνδεση διακοπεί. Αν η σύνδεση διακοπεί, το ακουστικό
θα προσπαθήσει να συνδεθεί ξανά με το τηλέφωνο μόλις βρεθείτε και πάλι εντός της
εμβέλειας του τηλεφώνου.
Για την καλύτερη λήψη ήχου, προτείνουμε να έχετε το τηλέφωνο και το ακουστικό στην ίδια
πλευρά του σώματός σας.
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Περισσότερα χαρακτηριστικά

Χρήση δύο κινητών

Μετά τη σύζευξη των δύο τηλεφώνων, μπορείτε εύκολα να απαντάτε σε κλήσεις και από τις
δύο συσκευές.
Κατά τη διάρκεια κλήσης στη μία συσκευή, θα ακούσετε τον ήχο εισερχόμενης κλήσης στην
άλλη. Για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση, θα πρέπει πρώτα να τερματίσετε την κλήση σε
εξέλιξη πατώντας το κουμπί κλήσης , ώστε να απαντήσετε αυτόματα στη νέα κλήση.
Για τη σύζευξη ενός δεύτερου ή ενός καινούργιου τηλεφώνου, ανατρέξτε στην παράγραφο
"Αλλαγή γλώσσας" στην ενότητα "Χειρισμός".

Διακριτικές φωνητικές
ειδοποιήσεις

Το ακουστικό σάς ενημερώνει σχετικά με τυχόν αλλαγές κατάστασης. Για παράδειγμα:
"Power on" (Σε λειτουργία)
"Pairing successful" (Σύζευξη επιτυχής)
"Talk-time (x) hours" (Χρόνος ομιλίας: (x) ώρες)
"Mute on" (Ενεργοποίηση σίγασης)
"Incoming call" (Εισερχόμενη κλήση)
"Answering call" (Απάντηση κλήσης)
"Lost connection" (Σύνδεση που έχει διακοπεί)
"Recharge headset" (Επαναφόρτιση ακουστικού)

Ακρόαση μουσικής και
άλλες δυνατότητες

Αν το τηλέφωνο διαθέτει λειτουργία στερεοφωνικής μουσικής Bluetooth A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile), μπορείτε να ακούσετε μουσική, podcast, οδηγίες πλοήγησης και
άλλες μεταδόσεις ροής ήχου μέσω του ακουστικού.
Παρακολούθηση
Για να παραλείψετε κομμάτια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου
(+) ή το κουμπί μείωσης της έντασης ήχου (-) μέχρι να μετακινηθείτε στο επόμενο ή το
προηγούμενο κομμάτι. Για να ακούσετε ή να σταματήσετε την αναπαραγωγή μουσικής,
κρατήστε ταυτόχρονα και τις δύο πλευρές του κουμπιού έντασης ήχου.
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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.: 8-800-200-79-92
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

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2014 Plantronics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Bluetooth αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιείται
από την Plantronics κατόπιν ειδικής άδειας. Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. 5.712.453, D691.120, CN ZL201230385670,1, EM 002087288-0004, TW D155552, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε
εκκρεμότητα
202298-05 (07.14)

