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Przegląd

Przyciski słuchawki

[ ]=

Zwiększanie/zmniejszanie głośności
Następny utwór
Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania
Poprzedni utwór
Wyłączenie/włączenie mikrofonu; funkcja Open mic
Gniazdo ładowarki
Wskaźniki LED słuchawek
[]

Przycisk odbioru/zakończenia rozmowy
Przełącznik zasilania
Przycisk parowania przez Bluetooth

Zapewnij sobie
bezpieczeństwo

Przed użyciem słuchawki należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa,
ładowania, akumulatora oraz informacjami prawnymi.
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Zawartość opakowania

Słuchawki

Etui podróżne

Przewód do ładowania

Przewód z wtykiem 3,5 mm
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Parowanie

Parowanie

Proces parowania rozpocznie się po pierwszym włączeniu słuchawek.
1

2

Przesuń przełącznik suwakowy do pozycji włączonej. Usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie), a
wskaźniki LED zaczną migać na czerwony i niebieski.

Włączyć funkcję Bluetooth® w swoim telefonie i ustawić dla niej wyszukiwanie nowych urządzeń.
• iPhoneSettings (Ustawienia) > Bluetooth > On*(Wł.)
• AndroidSettings (Ustawienia) > Bluetooth:On (Wł.) > Scan for devices* (Wyszukaj urządzenia)

NOTA * Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.
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Wybierz „PLT_BBTSENSE”.
W razie potrzeby wpisz cztery zera (0000) jako hasło lub zaakceptuj połączenie.
Po udanym sparowaniu usłyszysz komunikat „pairing successful” (parowanie udane), a wskaźnik
LED przestaną migać.

Parowanie z drugim
urządzeniem

Parowanie z komputerem
Mac

1

Naciśnij przycisk zasilania i przesuń go w stronę ikony Bluetooth, aż wskaźniki LED zaczną migać
na czerwono i niebiesko.

2

Uruchom funkcję Bluetooth w drugim urządzeniu i wykonaj kroki 2 i 3 sekcji „Parowanie”.

Jeśli posiadany komputer Mac obsługuje Bluetooth, możesz sparować z nim słuchawki.
1

Przełącz słuchawki w tryb parowania (naciśnij przycisk zasilania i przesuń go w stronę ikony
Bluetooth). Usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie), a wskaźniki LED zaczną migać na czerwono
i niebiesko.

2

W komputerze Mac wybierz opcję Menu Apple > Właściwości systemu > Bluetooth.

3

Kliknij opcję „Konfiguracja nowego urządzenia” lub „+”, wybierz „PLT_BBTSENSE Stereo” i postępuj
zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
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Ładowanie i dopasowanie

Ładowanie

Proces pełnego ładowania akumulatorów słuchawek trwa do 2,5 godziny. Po zakończeniu
ładowania wskaźniki LED zgasną.
=
=
=
=
=

WSKAZÓWKA Aby sprawdzić stan naładowania akumulatora słuchawek, załóż słuchawki i naciśnij
przycisk odbioru/zakończenia rozmowy [ ]. Słuchawki muszą znajdować się w stanie czuwania.
Słuchawki zapewniają do 18 godzin czasu słuchania.

Dopasowywanie

Dopasuj słuchawki, aby zwiększyć komfort ich użytkowania.
Wydłuż lub skróć pałąk, aby dopasować słuchawki do swoich preferencji.
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Podstawowe funkcje

Rozpoczęcie/wstrzymanie
odtwarzania

Naciśnij przycisk odtwarzania/wstrzymywania odtwarzania

głośność

.

Obróć pokrętło głośności
do przodu (+) lub do tyłu (–), aby
wyregulować głośność.
NOTA Ustaw głośność dla telefonu z Androidem na średni lub wysoki
poziom, aby uzyskać optymalną jakość dźwięku.

Wybieranie utworów

Dotknij przycisku Następny

Włączanie funkcji
asystenta głosowego

Jeśli smartfon jest wyposażony w funkcję asystenta głosowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk [ ]
przez 2 sekundy i poczekaj na komunikat.

Funkcja OpenMic
Rozpoczynanie/
odbieranie/kończenie
rozmów

lub Poprzedni

, aby wybrać utwór.

Naciśnij czerwony przycisk , aby słyszeć dźwięki z otoczenia (odtwarzanie muzyki/dźwięku
zostanie wstrzymane).
W przypadku słuchania treści audio otrzymasz dźwiękowe powiadomienie o połączeniu
przychodzącym. Po odebraniu rozmowy odtwarzanie zapisanego pliku (pobranego utworu, filmu
lub podcastu) zostanie wstrzymane. W przypadku słuchania strumieniowo przesyłanego dźwięku
na żywo podczas rozmowy dźwięk zostanie wyciszony, a nie wstrzymany. Po zakończeniu
rozmowy odtwarzanie lub przesyłanie strumieniowe zostanie wznowione.
Odbieranie rozmowy
Wybierz:
• Załóż słuchawkę, lub
• Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy [ ]
Kończenie rozmowy
Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy [ ], aby zakończyć bieżącą rozmowę.
Odrzucenie rozmowy
Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy [ ] przez 2 sekundy.
Wybieranie numeru ostatniej rozmowy (smartfon)
Aby wybrać ostatni wybrany numer, naciśnij dwukrotnie przycisk odbioru/zakończenia rozmowy [ ].

Wyciszenie

Elastyczne zasilanie

Podczas rozmowy naciśnij czerwony przycisk . Usłyszysz komunikat „mute on/off” (mikrofon
wyłączony/włączony). Gdy mikrofon jest wyłączony, zdjęcie słuchawek spowoduje przeniesienie
rozmowy do telefonu.
Po rozładowaniu akumulatora możesz użyć słuchawek z dołączonym przewodem z wtykiem
3,5 mm.
Przewód umożliwia:
• Dostosowywanie głośności za pomocą przycisków (+) i (–)*
• Rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania muzyki lub odbieranie/kończenie połączeń za
pomocą przycisku = pojedyncze wciśnięcie
• Wybieranie następnego utworu za pomocą przycisku
• Wybieranie poprzedniego utworu za pomocą przycisku

= dwukrotne wciśnięcie*
= trzykrotne wciśnięcie*

• Aktywuj funkcję korzystania z poleceń głosowych w smartfonie za pomocą przycisku
naciśnięcie

= 3-sek.
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NOTA * Funkcja może się różnić w zależności od posiadanego telefonu.
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Więcej funkcji

Używanie czujników

Czujniki Smart Sensor reagują na założenie oraz zdjęcie słuchawek.
Założenie słuchawek powoduje:
• Wznawianie odtwarzania muzyki
• Odbieranie rozmowy
Zdjęcie słuchawek powoduje:
• Wstrzymanie muzyki (jeśli jest odtwarzana)
• Przełączenie aktywnej rozmowy do telefonu
• Włączenie odliczania do uruchomienia trybu DeepSleep

WSKAZÓWKA Aby wyłączyć czujniki, przytrzymaj przyciski wyciszenia i odbioru/zakończenia
rozmowy [ ] przez co najmniej 6 sekund, aż wskaźnik LED zacznie migać na fioletowo, a następnie na
czerwono. Powtórz czynność, aby ponownie włączyć czujniki. Wskaźnik LED zacznie migać na
fioletowo, a następnie na niebiesko.
Resetowanie czujników
Jeśli czujniki działają nieprawidłowo, być może trzeba je zresetować.
Aby zresetować czujniki słuchawek, podłącz je bezpośrednio do złącza USB komputera i połóż na
płaskiej, niemetalowej powierzchni na co najmniej 10 sekund, z czaszami skierowanymi do góry.

Włącz funkcję HD voice

Zmiana ustawień

Aby włączyć funkcję dźwięku szerokopasmowego HD voice, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie
czerwony przycisk i przycisk odtwarzania/wstrzymywania
przez co najmniej 6 sekund, aż
wskaźnik LED zacznie migać na fioletowo, a następnie na niebiesko. Powtórz czynność, aby
wyłączyć funkcję — wskaźniki LED zaczną migać na fioletowo, a następnie na czerwono.
NOTA Funkcja HD voice działa prawidłowo, gdy jest obsługiwana przez oba urządzenia.
Język i inne ustawienia można zmienić za pomocą aplikacji Plantronics Hub, którą można pobrać
dla systemu Windows i komputerów Mac ze strony plantronics.com/software. Można także pobrać
jej darmową wersję mobilną na urządzenia z systemem iOS lub Android.
Za pomocą aplikacji Plantronics Hub możesz:
• Zmienić język (tylko Plantronics Hub dla systemu Windows i komputerów Mac)
• Pobierać aktualizacje oprogramowania sprzętowego (tylko Plantronics Hub dla systemu Windows i
komputerów Mac)
• Włączyć/wyłączyć alert głosowy „mute off” (mikrofon włączony)
• Włączyć/wyłączyć czujniki Smart Sensor
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Pomoc

PL
Tel.: 0800 410 014

FI
Tel.: 0800 117095

NO
Tel.: 80011336

AR
Tel.: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel.: 0800 945770

PL
Tel.: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel.: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel.: 1800 551 896

PT
Tel.: 0800 84 45 17

DA
Tel.: 80 88 46 10

HE
Tel.: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel.: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Tel.: +44 (0)1793 842443*

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

EL
Tel.: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel.: 800 950934

SV
Tel.: 0200 21 46 81

ES
Tel.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel.: +44 (0)1793 842443*

* Pomoc w języku angielskim

POTRZEBUJESZ POMOCY?
plantronics.com/support
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