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Împerechere

Împerecheaţi casca

Prima dată când porniţi căştile, procesul de împerechere începe.
1

2

Deplasaţi comutatorul de alimentare în poziţia pornit. Auziţi „Pairing” (Se împerechează) şi LED-uri
luminează intermitent în roşu şi albastru.

Activaţi Bluetooth® pe telefonul dvs. şi setaţi-l pentru a căuta dispozitive noi.
• iPhoneSetări > Bluetooth > Pornit*
• AndroidSetări > Bluetooth:Pornit > Scanare după dispozitive*

NOTĂ *Meniurile pot varia în funcţie de dispozitiv.
3

Selectaţi “Seria PLT BB500”.
Dacă este necesar, introduceţi patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptaţi
conexiunea.
Odată ce aceasta este împerecheată cu succes, auziţi „pairing successful (împerechere reuşită)” şi
LED-urile vor înceta să lumineze intermitent.

Împerecherea unui al
doilea dispozitiv

1

Glisaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare către pictograma Bluetooth până când LED-urile
luminează în roşu şi albastru.

2

Selectaţi „Seria PLT BB500” din setările Bluetooth ale dispozitivului dvs.

Împerechere cu Mac

Dacă dispozitivul dvs. Mac are funcţia Bluetooth activată, îl puteţi împerechea cu casca.
1

Treceţi casca în modul Împerechere (glisaţi şi ţineţi apăsat butonul de alimentare către pictograma
Bluetooth). Veţi auzi „pairing (Se împerechează)” şi LED-urile vor lumina intermitent î n roşu şi
albastru.

2

Pe dispozitivul dvs. Mac, alegeţi Meniu Apple > Preferinţe sistem > Bluetooth.

3

Faceţi clic pe Setare dispozitiv nou sau „+”, selectaţi „Seria PLT BB500 stereo” şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
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Încărcare şi montare

Încărcare

Pentru încărcarea completă a căştilor sunt necesare până la 2,5 ore. LED-urile se sting după
finalizarea încărcării.

SFAT Pentru a verifica starea bateriei căştilor, atingeţi butonul Apel în timp ce purtaţi căştile.
Căştile trebuie să fie în stare inactivă.

Căştile permit o durată de ascultare de până la 18 de ore.
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Opţiuni elementare

Prezentare generală căşti

Dezactivare/reactivare sunet
Volum ridicat
Volum scăzut
Redare/Pauză muzică
Piesa următoare
Piesa anterioară
Buton asociere Bluetooth
Pornirea/Oprirea
Buton Apel

Siguranţa înainte de toate
Citiţi ghidul cu instrucţiuni de siguranţă pentru informaţii importante privind siguranţa, încărcarea,
bateria şi normele înainte de a utiliza casca.

Pornirea/Oprirea
Redare/Pauză muzică
Selectarea piesei

Glisaţi comutatorul

pentru pornire sau oprire.

Apăsaţi scurt butonul de redare/
Atingeţi butonul Înainte

pauză.

sau butonul

Înapoi pentru a controla selectarea melodiei.

Activare asistent vocal

Dacă smartphone-ul dvs. are un asistent vocal activat, menţineţi butonul Apel timp de 2 secunde
şi aşteptaţi solicitarea telefonului.

Efectuarea/preluarea/
încheierea apelurilor

Preluarea sau terminarea unui apel
Atingeţi butonul Apel .
Respingerea unui apel
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Apel timp de 2 secunde
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Reapelarea ultimului apel (smartphone)
Pentru a apela ultimul număr la care aţi sunat, apăsaţi scurt de două ori pe butonul Apel .

Mut

În timpul unui apel, apăsaţi butoanele de creştere şi micşorare volum. Când auziţi „mute on/off”
(activare/dezactivare sunet).

Găsiţi-vă căştile

Majoritatea căştilor pot fi sub scaune, în buzunare sau pe un birou dezordonat. Pentru locaţii mai
puţin evidente, localizaţi căştile prin trimiterea unui ton pentru a le găsi.
1

Descărcaţi aplicaţia Plantronics Hub pentru iOS şi Android prin vizitarea plantronics.com/software.

2

Localizaţi-vă căştile pierdute prin utilizarea funcţiei Găsire căşti din cadrul aplicaţiei Plantronics
Hub.
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Asistenţă

RO
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
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 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
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Asistenţă în limba engleză
Pentru detalii legate de garanţie, accesaţi plantronics.com/warranty.

AVEŢI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENŢĂ?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands

Plantronics, Inc. Plantronics şi RIG sunt mărci comerciale ale Plantronics, Inc. înregistrate în SUA şi alte ţări.Plantronics, Inc. BackBeat şi Plantronics sunt
mărci comerciale ale Plantronics, Inc. înregistrate în SUA şi alte ţări şi Plantronics Hub este o marcă comercială a Plantronics, Inc. Bluetooth este o marcă
comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Plantronics, Inc. are loc sub licenţă. Toate celelalte mărci comerciale sunt
proprietatea deţinătorilor respectivi.
Patente în aşteptare.
208780-24 (03.17)

