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Garsinti / tylinti

Tolesnis kūrinys

Pradėti groti / padaryti pauzę

Ankstesnis kūrinys

Išjungti / įjungti garsą; klausytis iš mikrofono

Keisti prievadą

Ausinių LED

Skambinimo mygtukas

Maitinimo mygtukas

Bluetooth porinimo mygtukas

Apžvalga

Ausinių apžvalga
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Ausinės Nešiojimosi dėklas

Krovimo laidas 3,5 mm Apple laidas

Pakuotės turinys

4



Pirmąkart įjungus ausines prasideda porinimas.

1   Pastumti maitinimo jungiklį. Pasigirs „pairing“, o LED lemputės mirksės raudona ir mėlyna spalvomis.

2    Telefone aktyvuoti Bluetooth® ir nustatyti ieškoti naujų įrenginių.
• iPhone Settings > Bluetooth > On*

• Android Settings > Bluetooth: On > Scan for devices* 

PASTABA  *Skirtinguose įrenginiuose meniu gali būti kitokie.

3 Pasirinkti „PLT_BBTSENSE.“

Jei reikia, kaip slaptažodį įvesti keturis nulius (0000) ir patvirtinti susijungimą. Porinimui 

pavykus pasigirsta „pairing successful“, o LED lemputės nustoja mirksėti.

1     Pastumti maitinimo jungiklį Bluetooth piktogramos link ir laikyti, kol LED lemputės mirksės  

2     Aktyvuoti antrojo įrenginio Bluetooth funkciją ir atlikti anksčiau aprašytus 2 ir 3 žingsnius.

Jei turimame Mac įrenginyje yra Bluetooth funkcija, tai ausines galima su juo suporinti.

1 Ausinėse įjungti porinimo režimą (pastumti maitinimo jungiklį Bluetooth piktogramos link ir laikyti). 
Pasigirs „pairing“, o LED lemputės mirksės raudona ir mėlyna spalvomis.

2     Mac įrenginyje rinktis Apple menu > System Preferences > Bluetooth.
3     Spustelėti Set Up New Device arba „+“, rinktis „PLT_BBTSENSE Stereo“ ir vykdyti ekrane 

pateikiamus nurodymus.

Porinimas

Porinimas

Antro įrenginio 
porinimas

Porinimas 
su Mac
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Pilnai įkrauti ausines užtrunka iki 2,5 val. Įkrovimui pasibaigus LED užgęsta.
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PATARIMAS  Ausinių akumuliatoriaus įkrovos lygį pažiūrėti galima palietus skambinimo mygtuką [], kai 
ausinės užsidėtos. Ausinės tuo metu turi būti laisvojoje būsenoje.

Įkrautomis ausinėmis klausytis galima iki 18 valandų.

Ausines galima pareguliuoti, kad būtų patogu dėvėti.

Lankelis reguliuojamas – jo ilgį galima keisti, kad ausinės būtų patogios.

Įkrovimas ir dydžio reguliavimas

Krovimas

Dydžio 
reguliavimas
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Bakstelėti grojimo / pauzės mygtuką      .

Garsumas reguliuojamas garsumo      ratuką sukant pirmyn (+) arba atgal (-).
PASTABA  Norint optimalios garso kokybės parinkti vidutinį / didelį Android telefono garsumą.

Kūrinys parenkamas bakstelint mygtuką Pirmyn    arba Atgal    .

Jei naudojamame išmaniajame telefone yra valdymo balsu galimybė, tai 2 sekundes laikyti 
paspaustą skambinimo mygtuką [] ir laukti telefono nurodymų.

Bakstelėjus raudoną   mygtuką galima klausytis aplinkos garsų (padaroma muzikos ar garso įrašo pauzė).

Klausantis garso įrašo pasigirs apie įeinantį skambutį pranešantis signalas. Atsiliepus į skambutį 
bus padaryta pauzė, jei klausytasi įrenginyje esančio garso įrašo (atsisiųstos muzikos, vaizdo 
įrašo ar tinklalaidės). Jei klausytasi tiesiogiai transliuojamo garso, jis skambučio metu bus 
nutildytas, o ne padaryta pauzė. Baigus skambutį grojimas arba transliacija bus atnaujinta 
automatiškai.
Atsiliepimas į skambutį
Galima rinktis:

• Užsidėti ausines ir taip atsiliepti į skambutį arba

• Bakstelėti skambinimo mygtuką []

Skambučio baigimas
Skambutis baigiamas bakstelint skambinimo mygtuką [].

Skambučio atmetimas
Skambutis atmetamas 2 sekundes laikant paspaustą skambinimo mygtuką [].

Perskambinimas paskutiniu rinktu numeriu (išmaniajame telefone)
Paskutiniu rinktu numeriu vėl skambinama dukart bakstelint skambinimo mygtuką [].

Skambučio metu paspausti raudoną    mygtuką. Pasigirs „mute on/off“. Kai garsas 

išjungtas, nusiėmus ausines skambutis perduodamas į telefoną.

Išsekus akumuliatoriui ausinėmis galima naudotis su komplekte esančiu 3,5 mm Apple 

laidu.

Naudojant laidą galima:
• Reguliuoti garsumą + ir – mygtukais*

• Paleisti muziką / padaryti pauzę arba atsiliepti į / baigti skambutį    mygtuku (vienas bakstelėjimas)

• Įjungti tolesnį kūrinį    mygtuku (du bakstelėjimai)*

• Įjungti ankstesnį kūrinį    mygtuku (trys bakstelėjimai)*

• Aktyvuoti išmaniojo telefono valdymą balsu   mygtuku (laikant paspaustą tris

sekundes)

PASTABA *Skirtingų tipų telefonuose funkcijos gali skirtis

 Pagrindai

Groti / padaryti pauzę 

Garsumas

Kūrinio parinkimas 

Aktyvuoti valdymą balsu

Aktyvuoti 

mikrofoną 

Skambinti / 

atsiliepti / baigti skambutį

Garso išjungimas

Lankstus 
maitinimas
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Išmanieji jutikliai reaguoja į ausinių užsidėjimą ir nusiėmimą. 

Užsidėjus ausines:

• Tęsiamas muzikos grojimas

• Atsiliepiama į skambutį

Nusiėmus ausines:

• Padaroma grojimo pauzė (kai klausomasi muzikos)

• Aktyvus skambutis perduodamas į telefoną

• Nustatomas DeepSleep laikmatis

PATARIMAS  Jutikliai deaktyvuojami ilgiau nei 6 sekundes laikant paspaustus nutildymo
ir skambinimo [] mygtukus vienu metu, kol LED sumirksi violetine, po to raudona spalva.
Pakartojus šiuos veiksmus jie aktyvuojami vėl, LED sumirksi violetine, po to mėlyna spalva.

Jutiklių pradinių nustatymų atkūrimas
Jei jutikliai neveikia taip, kaip norima, gali reikėti atkurti pradinius jų nustatymus.

Kad būtų atkurti pradiniai ausinių jutiklių nustatymai, prijungti jas tiesiai prie kompiuterio USB
lizdo, padėti ant lygaus nemetalinio paviršiaus ausų kištukais į viršų ir palaikyti bent 10
sekundžių.

Jutiklių deaktyvavimas
Jutikliai deaktyvuojami ilgiau nei 6 sekundes laikant paspaustus nutildymo    ir skambinimo []
mygtukus vienu metu, kol LED sumirksi violetine, po to raudona spalva. Pakartojus šiuos
veiksmus jie aktyvuojami vėl, LED sumirksi violetine, po to mėlyna spalva. Raiškusis balsas
(plačiajuostis) įgalinamas ilgiau nei 6 sekundes laikant paspaustus raudoną mygtuką ir grojimo /
pauzės mygtuką  , kol LED sumirksi violetine, po to mėlyna spalva. Pakartojus šiuos veiksmus jis
deaktyvuojamas, LED sumirksi violetine, po to raudona spalva.
PASTABA  Raiškusis balsas tinkamai veikia tik kai šią funkciją palaiko abu įrenginiai.

Kalbą ir kitus nustatymus galima keisti atsisiuntus Windows ir Mac skirtą Plantronics Hub iš
plantronics.com/software. Taip pat galima atsisiųsti nemokamų iOS ir Android skirtų
Plantronics Hub mobiliųjų programėlių.

Plantronics Hub suteikia galimybę:
• Keisti kalbą (tik Windows ir Mac skirtos Plantronics Hub)

• Gauti programinės aparatinės įrangos naujinių (tik Windows ir Mac skirtos Plantronics Hub)

• Įjungti / išjungti „nutildymo“ pranešimą balsu

• Įjungti / išjungti išmaniuosius jutiklius

Kitos galimybės

Jutiklių panaudojimas 

Raiškiojo balso aktyvavimas

Tinkinimas
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EN
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
Vokietijoje: 0800 9323 400
Austrijoje: 0800 242 500
Šveicarijoje: 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*

* Pagalba anglų kalba

Išsami informacija apie garantiją pateikta plantronics.com/warranty.

Pagalba

© 2015 Plantronics, Inc. Visos teisės saugomos. Bluetooth yra registruotasis Bluetooth SIG, Inc. prekės ženklas, Plantronics jį 
naudoja pagal licenciją. Visi kiti prekių ženklai yra jų savininkų nuosavybė.

Yra pateiktos paraiškos patentams gauti.

205086-06 (09.15)

PLANTRONICS APTARNAVIMAS LIETUVOJE, LATVIJOJE IR ESTIJOJE

UAB „TELEKOMUNIKACINIAI PROJEKTAI“
sales@telpro.lt
+370 5 2109767
Dėl išsamesnės informacijos apie „Plantronics“ gaminius apsilankykite plantronics.com
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