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Hoş Geldiniz

Yeni Plantronics ürününüzü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Bu kılavuz Explorer 500 serisi
kulaklık kurulumu ve kullanımına dair talimatları içerir.
Ürünü kurmaya veya kullanmaya başlamadan önce ürünle ilgili önemli güvenlik talimatlarını
okuyun.
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Kutunun içinde ne var

Masaüstü Telefon

USB şarj askısı

NOT Kulaklık tasarımları ve içerikleri ürüne göre değişebilir.
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Aksesuarlar

2

1

3

4

5
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1 2'si 1 Arada Şarj Kablosu PN; Siyah 88852-01, Beyaz 88852-02
2 USB araç şarj cihazı PN; Siyah 89110-01, Beyaz 89110-02
3 USB şarj askısı PN; 204180-01
4 Şarj cihazı PN; 89304-01
5 Ayarlama kiti PN; 201777-03
6 Kulak içi paketi PN; 201955-01 Küçük, 201955-02 Orta, 201955-03 Büyük
Ayrı satılır.
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Kulaklığa Genel Bakış

Açma/kapama düğmesi
Arama düğmesi
Şarj portu
Kulaklık LED ışığı (gösterge ışığı)
Ses ayarı düğmesi: Sesi artırır veya azaltır
Ses kapatma

Güvende olun

Yeni kulaklık setinizi kullanmaya başlamadan önce güvenlik, şarj etme, batarya ve yasal
düzenlemeler konusunda önemli bilgileri içeren güvenlik kılavuzunu mutlaka okuyun.
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Eşleştirme

Eşleştirme

Kulaklığınızı ilk kez açtığınızda eşleştirme işlemi başlar.
1

2

Kulaklığınızı takın ve açın. "Pairing" ("Eşleştiriliyor") mesajını duyduktan sonra kulaklığınızın
gösterge ışıkları mavi ve kırmızı renkte yanıp sönmeye başlar.

Telefonunuzda Bluetooth® özelliğini etkinleştirin ve telefonunuzu yeni cihazlar arayacak şekilde
ayarlayın.
• iPhoneAyarlar > Bluetooth > Açık*
• Android™Ayarlar > Bluetooth: Açık > Cihazları ara*

NOT *Menüler cihaza göre değişebilir.
3

"PLT_500" öğesini seçin.
Gerekirse parola için dört sıfır (0000) girin veya bağlantıyı kabul edin.
Eşleştirme başarılı olduğunda "pairing successful" (eşleştirme başarılı) bildirimini duyarsınız ve
kulaklık göstergesi yanıp sönmeyi bırakır.

İki telefon kullanma

Çok noktalı iletişim teknolojisi kulaklığı ikinci bir telefonla eşleştirmenizi ve her iki telefondan
arama yanıtlamanızı sağlar.
1

Kulaklığınızı açın.

2

Arama düğmesine basın ve gösterge ışığı
kırmızı ve mavi renkte yanıp sönene ya da "pairing"
(eşleştiriliyor) mesajını duyana dek basılı tutun.
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Gösterge ışığı kırmızı ve mavi renkte yanıp sönerken telefonunuzun Bluetooth özelliğini açın ve
yeni cihazları arayacak şekilde ayarlayın.

4

PLT_500 seçeneğini belirleyin
Gerekirse parola olarak 0000 girin ve bağlantıyı kabul edin.
Başarıyla eşleştiğinizde, gösterge ışığı yanıp sönmeyi bırakır ve "pairing successful (eşleştirme
başarılı)" mesajını duyarsınız.

7

Kulağa göre ayarlama

Evrensel uyumlu kulak içi kulaklık, her iki kulağınıza da rahatça takılabilmesini sağlayan
bükülebilir ince bir kancaya sahiptir. Kulağa göre ayarlamak için kulak içi kulaklığı kulaklık
üzerinde döndürebilir veya isteğe bağlı klipsli kulak kancasını takabilirsiniz.
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Kulaklığı Şarj Edin

Kulaklığınızı pakete dahil olan, herhangi bir güçten USB girişine bağlanmış şarj askısını kullanarak
şarj edebilirsiniz

Şarj etmeyi bitirdiğinizde askıyı anahtarlığınıza, çanta askınıza, kemer köprüsüne ya da uygun
herhangi bir nesneye takıp kulaklığınızı yanınızda götürebilirsiniz
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Temel Bilgiler

Aramayı yanıtlama veya
sonlandırma

Arama düğmesine dokunun.

Aramayı sonlandırma•

Gelen aramayı reddetme

Arama düğmesini 2 saniye basılı tutun.

Ses seviyesi

Ses seviyesini yükseltmek için Ses Ayarı düğmesine dokunun. Ses seviyesini kısmak için Ses Ayarı
düğmesini basılı tutun.*
*Android telefonun ses seviyesi orta/yüksek olarak ayarlanmalıdır. Aksi takdirde ses düşük
seviyede verilir.

Kulaklığın sesini kapatma
veya açma

Konuşma sırasında "mute on" (ses kapalı) veya "mute off" (ses açık) uyarısını duyana kadar hem
Sesi artır hem de Sesi azalt düğmelerini basılı tutun. Mikrofonun sesi kapalıyken her 15
dakikada bir uyarı verilir.

Tekrar arama
Ses ile kontrol (Siri,
Google Now, Cortana)
Sesli yardımcı

Arama düğmesine dokunun.

Aradığınız son numarayı aramak için Arama düğmesine iki kez dokunun.
•

Ses düğmesini
duyacaksınız.

2 saniye süreyle basılı tutun. Ses ile kontrolü etkinleştirdiğinizde bir dizi ses

Siri veya Google Voice'ı etkinleştirmek için Arama düğmesine 3 saniye basın. (Cihazlar
değişebilir.)
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DeepSleep Modu

Kulaklık setinizi 90 dakikadan uzun bir süre açık durumda ve eşleştirildiği telefonun kapsama alanı
dışında bırakırsanız kulaklık setiniz DeepSleep (Derin Uyku) moduna geçerek batarya şarjını korur.
Tekrar telefonunuzun kapsama alanına girdiğinizde Arama düğmesine basarak DeepSleep (Derin
Uyku) modundan çıkın.
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Işıkların Anlamı

Kulaklığınızda, durum değişikliklerinde veya bir düğmeye basıldığında yanıp sönen bir gösterge
ışığı
bulunur.
Aşağıda, ışığın yanma şekilleri için verilebilecek örnekler bulunmaktadır:
• Şarj olurken sabit kırmızı renkte yanar ve şarj dolduğunda söner
• Eşleştirme sırasında kırmızı ve mavi renklerde ışık yanıp söner
• Konuşma süresi 10 dakikadan azken üç kez kırmızı renkte yanıp söner
• Gelen aramada mavi renkte ışık iki kez yanıp söner
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Sesli Uyarılar

Kulaklığınız size durum değişikliklerini bildirir. Örneğin:
"Power on" (Güç açık)
"Pairing successful" (Eşleştirme başarılı)
"Talk time (x) hours" (Konuşma süresi (x) saat)
"Mute on" (Ses kapalı)
"Incoming call" (Gelen arama)
"Answering call" (Arama yanıtlanıyor)
“Phone disconnected” (Telefonun bağlantısı kesildi)
"Recharge headset" (Kulaklığı şarj edin)
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Dil seçimi

Kulaklığınız telefonunuzla eşleştirilip bağlandıktan sonra kulaklık dilini değiştirebilirsiniz.
1

Kulaklığınızı takın ve açın.

2

"Welcome" (Hoş geldiniz) mesajını duyana kadar Sesi artır + ve azalt - düğmelerini basılı tutun.
Dil seçme talimatları, desteklenen her dilde tekrarlanır.

3

Kulaklık dilini seçmek için sesli uyarı mesajlarını uygulayın.
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Uygulamayı Kur

iOS/Android işletim sistemleri için tasarlanan yeni ücretsiz mobil uygulamamız Plantronics Hub'ı
kurarak kulaklığınızdan en yüksek verimi alın. Kulaklığınızın tüm özelliklerini keşfedin, talimatları
görüntüleyin ve akıllı telefonunuzdan kolayca Plantronics destek merkeziyle iletişime geçin.
plantronics.com/apps
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Destek

TR
Tel: 0800 410014

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*

*İngilizce destek

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?
plantronics.com/support
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