ΜΑΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Voyager PRO HD
Ακουστικό Bluetooth®
™

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ
• Αποδοχή ή τερματισμός κλήσεων
(πατήστε 1 φορά). Ανατρέξτε στην ενότητα
Πληροφορίες για τους αισθητήρες για
να μάθετε περισσότερα σχετικά με την
απάντηση κλήσεων χωρίς το πάτημα
κάποιου κουμπιού.
• Επανάκληση (πατήστε 2 φορές)
• Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης
(πατήστε για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να
ακουστεί ήχος)
• Αποκατάσταση σύνδεσης Bluetooth που
διακόπηκε (πατήστε 1 φορά)
• Μεταβίβαση ήχου προς/από το ακουστικό
(πατήστε για 1 δευτερόλεπτο κατά τη
διάρκεια κλήσης)
• Κλήση υπηρεσίας φωνής και κειμένου
Plantronics Vocalyst™ (πατήστε 3 φορές).
Πρέπει να ενεργοποιήσετε πρώτα την
υπηρεσία Vocalyst. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο
Vocalyst για λεπτομέρειες.
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
(πατήστε για 2 δευτερόλεπτα)
• Φωνητικές ειδοποιήσεις στάθμης
μπαταρίας (πατήστε στιγμιαία 1 φορά)
• Ενεργοποίηση ζευγοποίησης μετά την
αρχική ρύθμιση (πατήστε μέχρι η ενδεικτική
λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει
εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα)
Υποδοχή φόρτισης Micro USB
• Με φορτιστή: 90 λεπτά για πλήρη φόρτιση
• Απαιτείται πλήρης φόρτιση πριν από τη
χρήση για πρώτη φορά
• Για βέλτιστη απόδοση, το ακουστικό
πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένο

ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ/ΣΙΓΑΣΗΣ
• Ένταση ήχου: αύξηση/μείωση (πατήστε τα
κουμπιά + ή – για κάθε αλλαγή έντασης ήχου)
• Σίγαση κατά τη διάρκεια κλήσης:
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
(πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά + και –
για 1 δευτερόλεπτο)
• Μουσική ή ήχος: παύση/αναπαραγωγή
(πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά + και – για
1 δευτερόλεπτο). Ανατρέξτε στην ενότητα
Πληροφορίες για τους αισθητήρες για να
μάθετε περισσότερα σχετικά με την παύση
αναπαραγωγής μουσικής χωρίς το πάτημα
κάποιου κουμπιού.
LED
• Φόρτιση (ανάβει σταθερά κόκκινη)
• Κατάσταση μπαταρίας (απομένουν 1-6 ώρες
= αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα 1 φορά,
χαμηλή στάθμη = αναβοσβήνει με κόκκινο
χρώμα 2 φορές, εξαιρετικά χαμηλή στάθμη =
αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα 3 φορές)
• Λειτουργία ζευγοποίησης (αναβοσβήνει
επαναλαμβανόμενα με κόκκινο και
μπλε χρώμα)

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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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Προσαρμόστε το ακουστικό σας
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση plantronics.com/
myheadset για να ενημερώσετε και να προσαρμόσετε
το ακουστικό σας με λειτουργίες όπως:
• Επιλογές γλώσσας για φωνητικές ειδοποιήσεις

• Εφαρμογές Plantronics για βελτιωμένες δυνατότητες
ανοικτής συνομιλίας

Λήψη της εφαρμογής Companion
Στη δωρεάν εφαρμογή MyHeadset θα βρείτε
συμβουλές, μυστικά και εργαλεία για τηλέφωνα
Android. Απλώς επισκεφθείτε το Android marketplace
και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη συσκευή σας!

• Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση των αισθητήρων

• Ζευγοποίηση με ένα πάτημα στο Android σας

• Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση της λειτουργίας
μετάδοσης ροής ήχου A2DP

• Δημιουργία σημειώματος και αποστολή με email

• Υπηρεσίες φωνής και κειμένου Plantronics Vocalyst™
(εάν υποστηρίζονται στην περιοχή σας)

• Ενημερώσεις υλικολογισμικού αμέσως μόλις είναι
διαθέσιμες για λήψη

• Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μετάδοση ροής
ήχου A2DP
• Σύνδεση στο Vocalyst™ (εάν υποστηρίζεται στην
περιοχή σας)
• Μετάβαση σε Συνήθεις ερωτήσεις και στο εγχειρίδιο
χρήσης του προϊόντος
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

“Ζευγοποίηση” είναι η
διαδικασία σύνδεσης του
ακουστικού με κινητό τηλέφωνο.
Προτού χρησιμοποιήσετε το
ακουστικό για πρώτη φορά, θα
πρέπει να το ζευγοποιήσετε με
κινητό τηλέφωνο με Bluetooth.
Η ”Σύνδεση πολλαπλών
σημείων” επιτρέπει τη
ζευγοποίηση του συγκεκριμένου
ακουστικού με δύο κινητά
τηλέφωνα, ώστε να μπορείτε να
απαντάτε σε κλήσεις και από τις
δύο συσκευές.

1. ΕΤΟΙΜΟ

2. ΡΥΘΜΙΣΗ

3. ΣΥΝΔΕΣΗ

Πρώτη χρήση:

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth
στο τηλέφωνο και στη συνέχεια
προσθέστε/πραγματοποιήστε
αναζήτηση/βρείτε νέες συσκευές
Bluetooth.
Τα μενού διαφέρουν από τηλέφωνο
σε τηλέφωνο, π.χ.:
iPhone: Settings (Ρυθμίσεις) > General
(Γενικά) > Bluetooth > On (Ενεργό)
(ξεκινά η αναζήτηση για συσκευές)
Έξυπνο τηλέφωνο BlackBerry®
Smartphone:
Settings/options (Ρυθμίσεις/επιλογές)
> Bluetooth:On (Ενεργό) > Search for
devices (Αναζήτηση για συσκευές)
Android™: Settings (Ρυθμίσεις) >
Wireless & networks (Ασύρματες
συνδέσεις και δίκτυα)> Bluetooth: On
(Bluetooth: Ενεργό) > Scan for devices
(Αναζήτηση για συσκευές)

Επιλέξτε “PLT_VoyagerPro” από τη
λίστα με τις συσκευές Bluetooth που
εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.
Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης,
εισαγάγετε τέσσερα μηδενικά (0000).
Ενδέχεται να εμφανιστεί η ένδειξη ****
στην οθόνη.
Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ζητούν επίσης
επιβεβαίωση της σύνδεσης ακουστικού
μετά από τη διαδικασία ζευγοποίησης.
Η ενδεικτική λυχνία LED του ακουστικού
θα σταματήσει να αναβοσβήνει εναλλάξ
με κόκκινο και μπλε χρώμα, όταν η
διαδικασία ζευγοποίησης/σύνδεσης
κινητού τηλεφώνου και ακουστικού
ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Τώρα μπορείτε να πραγματοποιείτε
κλήσεις είτε με το πληκτρολόγιο είτε με
τη λειτουργία φωνητικής κλήσης του
τηλεφώνου.

Ενεργοποιήστε το ακουστικό. Η
ενδεικτική λυχνία LED αρχίζει να
αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και
μπλε χρώμα υποδεικνύοντας
ότι η λειτουργία ζευγοποίησης είναι
ενεργοποιημένη.
Ζευγοποιήστε μια νέα ή μια δεύτερη
συσκευή τηλεφώνου:
Αφού απενεργοποιήσετε το ακουστικό,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί λειτουργίας μέχρι η ενδεικτική
λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει
εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΣΑΣ

1
2

Για μεγαλύτερη άνεση, πιο ευκρινή
ήχο και αναγνώριση αισθητήρα,
βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει
καλά το εξάρτημα στο αυτί σας.
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Στο ακουστικό είναι τοποθετημένο το εξάρτημα
μεσαίου μεγέθους για το αυτί. Ωστόσο, μπορείτε να το
αντικαταστήσετε με το προαιρετικό εξάρτημα μικρού ή
μεγάλου μεγέθους που περιέχεται στη συσκευασία.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
Η τεχνολογία Smart Sensor™ που διαθέτει αυτό το
ακουστικό αναγνωρίζει αν είναι τοποθετημένο στο
αυτί. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης
εκτέλεσης λειτουργιών εξοικονόμησης χρόνου.
Αυτόματη απάντηση κλήσεων
Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, φορέστε το
ακουστικό και η κλήση θα απαντηθεί αυτόματα. Θα
ακούσετε ένα φωνητικό μήνυμα "απάντησης κλήσης".
Δεν χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί κλήσης.  
Αποτροπή κλήσεων κατά λάθος
Όταν δεν φοράτε το ακουστικό, το κουμπί κλήσης
κλειδώνει για την αποτροπή πραγματοποίησης
κλήσεων κατά λάθος. Ξεκλειδώνει όταν φορέσετε
το ακουστικό.
Δρομολόγηση εισερχόμενων κλήσεων
Εάν δεν φοράτε το ακουστικό και
λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, τότε η κλήση θα
δρομολογηθεί στο τηλέφωνό σας για μεγαλύτερη
ευκολία.

Όταν φορέσετε το ακουστικό, η κλήση θα μεταφερθεί
σε αυτό και θα απαντηθεί αυτόματα. Θα ακούσετε ένα
φωνητικό μήνυμα “απάντησης κλήσης”.
Εάν φοράτε ήδη το ακουστικό και λαμβάνετε μια
εισερχόμενη κλήση, τότε η κλήση θα δρομολογηθεί
στο ακουστικό. Επομένως, πρέπει απλώς να πατήσετε
το κουμπί κλήσης για να απαντήσετε.
Γνωρίζει πότε να θέσει τον ήχο σε παύση
Εάν το τηλέφωνο, ο φορητός υπολογιστής ή το tablet
που διαθέτετε υποστηρίζει στερεοφωνική μετάδοση
ροής ήχου Bluetooth A2DP, μπορείτε να ακούσετε
ροή ήχου.
Εάν αφαιρέσετε το ακουστικό από το αυτί σας ενώ
ακούτε ροή ήχου, οι αισθητήρες θα θέσουν αυτόματα
τον ήχο σε παύση μέχρι να το τοποθετήσετε ξανά
στο αυτί σας. Εάν ακούτε ροή ήχου για λιγότερο από
10 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να επανεκκινήσετε μη
αυτόματα τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Το Plantronics Voyager PRO HD
υποστηρίζει την τεχνολογία
σύνδεσης πολλαπλών σημείων, η
οποία σας παρέχει τη δυνατότητα
να χρησιμοποιείτε ένα ακουστικό
με δύο κινητά τηλέφωνα Bluetooth.
Αν θέλετε να ζευγοποιήσετε το
ακουστικό με δεύτερο κινητό
τηλέφωνο, ανατρέξτε στην ενότητα
Σύνδεση με το τηλέφωνό σας.

Πραγματοποίηση κλήσης
Στην περίπτωση σύνδεσης δύο
κινητών τηλεφώνων, το ακουστικό
πραγματοποιεί κλήση ή επανάκληση
από τη συσκευή που χρησιμοποιήσατε
για την τελευταία εξερχόμενη κλήση.
Για να χρησιμοποιήσετε το δεύτερο
ζευγοποιημένο κινητό τηλέφωνο,
πραγματοποιήστε κλήση με
τα κουμπιά της συγκεκριμένης
συσκευής. Η σύνδεση του δεύτερου
κινητού τηλεφώνου με το ακουστικό
ενεργοποιείται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ακουστικό δεν μπορεί
να θέσει μια κλήση σε αναμονή και
να απαντήσει σε δεύτερη κλήση στο
άλλο τηλέφωνο.

Απάντηση εισερχόμενης κλήσης
από το ένα κινητό τηλέφωνο κατά τη
διάρκεια συνομιλίας στο άλλο
Για να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση
στην άλλη συσκευή τηλεφώνου, πρέπει
πρώτα να τερματίσετε την κλήση σε
εξέλιξη ή να μεταβιβάσετε τη δεύτερη
κλήση στην πρώτη συσκευή τηλεφώνου.
Για να μεταβιβάσετε την κλήση,
ανατρέξτε στην ενότητα Παρουσίαση.
Εάν επιλέξετε να μην απαντήσετε, η
δεύτερη κλήση θα προωθηθεί στον
αυτόματο τηλεφωνητή.
Απάντηση εισερχόμενης κλήσης από
το δεύτερο κινητό τηλέφωνο, ενώ
άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη:
1. Για να απαντήσετε στη δεύτερη
κλήση, τερματίστε την πρώτη
πατώντας το κουμπί κλήσης.
2. Απαντήστε στην "εισερχόμενη κλήση"
πατώντας ξανά το κουμπί κλήσης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αποφύγετε τυχόν
προβλήματα με τη χρήση της σύνδεσης
πολλαπλών σημείων, χρησιμοποιήστε το
κουμπί κλήσης του ακουστικού και όχι
τα κουμπιά του κινητού τηλεφώνου.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Χρήση φωνής
Το ακουστικό εκφωνεί αυτόματα διάφορες
ειδοποιήσεις κατάστασης:
• κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
• όταν ο χρόνος ομιλίας κοντεύει να τελειώσει
• όταν αποδέχεστε μια κλήση τοποθετώντας
απλώς το ακουστικό στο αυτί
• κατά τη διακοπή/αποκατάσταση της σύνδεσης
Bluetooth.

Επαναφορά αισθητήρων
Εάν το ακουστικό δεν εφαρμόζει καλά στο αυτό
ή δεν αναγνωρίζει ότι το φοράτε, ίσως πρέπει να
επαναφέρετε τους αισθητήρες.
Συνδέστε το ακουστικό στο φορτιστή και τοποθετήστε
το σε επίπεδη, μη μεταλλική επιφάνεια για 10
δευτερόλεπτα προτού το φορέσετε ξανά.

Από προεπιλογή, οι φωνητικές ειδοποιήσεις διατίθενται
στα Αγγλικά Η.Π.Α. Για φωνητικές ειδοποιήσεις στα
Αγγλικά Η.Β., Γερμανικά, Γαλλικά ή Ισπανικά, πρέπει
να προσαρμόσετε το ακουστικό σας. Ανατρέξτε στην
ενότητα Προσαρμογή.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Χρόνος ομιλίας

Μέχρι και 6 ώρες

Χρόνος αναμονής

Έως και 5 ημέρες

Απόσταση (εύρος) λειτουργίας

Έως και 10 μέτρα (33 πόδια), Κατηγορία ΙΙ

Βάρος ακουστικού

17 γραμμάρια

Βύσμα φόρτισης

Καλώδιο micro USB και τάση AC/DC 100–240 V
με σύνδεση micro USB

Τύπος μπαταρίας

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς/ιόντων λιθίου, μη
αντικαθιστώμενη

Χρόνος φόρτισης (μέγιστος)

90 λεπτά για πλήρη φόρτιση

Απαιτήσεις ρεύματος

5V DC – 180mA

Έκδοση Bluetooth

Bluetooth v3.0

Προφίλ Bluetooth:

Υποστηρίζει τα προφίλ Advanced Audio Distribution (A2DP),
Audio/Video Remote Control (AVRCP),
ανοικτής συνομιλίας v1.5 (HFP), ακουστικού (HSP) v1.1,
Secure Simple Pairing (SSP)

Θερμοκρασία λειτουργίας

0 - 40°C (32°F - 104°F)

Θερμοκρασία αποθήκευσης

0 - 40°C (32°F - 104°F)

Θερμοκρασία φόρτισης

0 - 40°C (32°F - 104°F)
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ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ;
en
Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar
+44 (0)1793 842443*

cs
Czech Republic
+44 (0)1793 842443*

da
Danmark
Tel: 80 88 46 10

de
Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

*Υποστήριξη στα αγγλικά

el
Γιαπερισσότερες
πληροφορίες:

+44 (0)1793 842443*

es
Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

fl
Finland
Tel: 0800 117095

fr
Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France
Tel: 0800 945770

ga
Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2, Ireland
Service ROI: 1800 551 896

he
:בקרבאתר,למידענוסף
+44 (0)1793 842443*

hu

pt
Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

További információk:

Pentru informaţii

+44 (0)1793 842443*

+44 (0)1793 842443*

it
Plantronics Acoustics
Italia Srl, Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl
Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

no

ru
Дополнительная
информация:
+44 (0)1793 842443*

sv
Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr
Daha fazla bilgi için:

+44 (0)1793 842443*

Norge
Tel: 80011336

pl
Aby uzyskać więcej informacji:

+44 (0)1793 842443*

plantronics.com
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ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ;
Πληροφορίες ασφαλείας:
Ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο “Για την ασφάλειά σας”
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη 2ετή περιορισμένη εγγύηση:
plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands
plantronics.com

© 2012 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 στις Η.Π.Α. 5.210.791, D612,834, D612,835, D612,840, BR DI69022011, EM
001142582-001, IN 223437, Ταϊβάν D134706, Κίνα ZL200930191189.7 και άλλα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας σε εκκρεμότητα.
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