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SKAMBINIMO MYGTUKAS 

• Atsiliepti/baigti pokalbį 

M25: 

Atsiliepti arba baigti pokalbį (1 bakst.) 

Atmesti skambutį (spausti 1 sekundę) 

M55: 

Atsiliepti (1 bakst. ar ištarti „answer“) 

Atmesti skamb. (spaus. 1 s arba ištarti „ignore“) 

Baigti pokalbį (1 bakst.) 

• Perskambinti (2 bakst.) 

• Inicijuoti tel. skamb. balsu 
(spauskite 2 sekundes, kol išgirsite toną) 

• Atstatyti prarastą „Bluetooth®“ ryšį (1 k. bakst., 
jei ausinės neprisijungia automatiškai) 

• Suaktyv. supor. režimą po prad. nustatymo 
(spauskite, kol LED prad. žyb. raud./balt.) 

• Išeiti iš „DeepSleep™“ režimo (1 bakst.) 

 

MAITINIMO JUNGIKLIS 

• Įjungti (stumkite atgal, kol matysis žalia) 

• Išjungti (stumkite pirmyn, kad užsidengtų žalia) 

GARSO MYGTUKAS 

• Garso išankst. nustatymai (1 bakst. – 1 lygis) 
E 

INDIKACINĖ LEMPUTĖ (LED) 

• Įkrovimas (dega raudonai, kol įsikraus) 

• Labai žemas akum. lygis (3 raud. žybs. įjungus 

• Suporavimo režimas (pasikart. žybs. raud./balt.) 
 
E  

„MICRO USB“ ĮKROV. PRIEVADAS 
       • Naudoti su AC sien. įkrovikliu  
             1 val. prieš pirmą naud.  
             2 val. (pilnas įkrovimas) 

• Ausinių nenaudokite įkrovimo metu 
 

Jūsų ausinės gali skirtis nuo 
parodytų pav., bet aprašytos 
funkcijos lieka tos pačios. 

 

 
 

Būkite saugūs! Prieš naudodami naujas ausines saugos vadove perskaitykite svarbią 

informaciją apie saugą, įkrovimą, akumuliatorių ir normatyvinę informaciją. 
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PRISIJUNKITE PRIE SAVO TELEFONO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Suporavimas“ yra 

konfigūracijos procesas, 

kurio metu jūsų ausinės 

pateikiamos jūsų telefonui. 

Prieš pirmą kartą 

naudodami ausines, 

privalote jas suporuoti su 

savo „Bluetooth“ turinčiu 

telefonu. 

„Multipoint“ leidžia 

suporuoti ausines su dviem 

telefonais, kad galėtumėte 

atsiliepti bet kuriuo telefonu. 

1. PARUOŠIMAS 

Pirmą kartą išėmę iš dėžutės: 

Pastumkite mait. jungiklį ir įjunkite 
ausines. LED žybsi raudonai/ 
baltai ir rodo suporavimo režimą. 

Suporuoti naują arba kitą 
telefoną: 

Įjunkite ausines. Spauskite Call 

mygtuką, kol LED pradės žybsėti 

raudonai/baltai ir rodys 

suporavimo režimą. 

2. NUSTATYMAS 

Suaktyvinkite „Bluetooth“ funkc. 
tel. ir per tel. meniu „pridėkite“, 
„ieškokite“ ar „skenuokite“ naujus 
„Bluetooth“ įrenginius. 

Skirtinguose telefonuose yra 

skirtingi meniu, pavyzdžiui: 

„iPhone“ Settings > General > 

Bluetooth > On (pradedama 

įrenginių paieška) 

„BlackBerry®“ išman. tel.: 

Settings/ options > Bluetooth: On 

> Search for devices 

„Android™“: Settings > Wireless 
& Networks > Bluetooth: On > 
Scan for devices. 

3. SUJUNGIMAS 

Iš tel. pateikto „Bluetooth“ įrenginių 
sąrašo pasirinkite „PLT_M25-M29“ 
arba „PLT_M55“. 

Jei tel. prašoma kodo, įveskite 
keturis nulius (0000). Ekrane 
matysite ****. 

Kai kurie tel. taip pat prašo patvirt. 
ausinių sujung. po suporavimo. 

Ausinių LED nebežybsės raudonai/ 
baltai po sėkmingo suporavimo/ 
sujungimo. 

Dabar galite skambinti, naudodami 
tel. klaviatūrą arba skambinimo 
balsu funkciją. 
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UŽSIDĖKITE 

 

 

 
 
 

Dėl stabilumo gelinio antgalio kilpa atremiama 

į ausies įdubos galinę sienelę. 

Pasimatuokite ausines. Ausinių antgalio vieta 

tinka daugumai žmonių, bet jūs galite jį 

pasukti ir pritaikyti kairei arba dešinei ausiai. 

Gelinis antgalis įstatomas į garsiakalbio 

griovelius, kad naudojant nejudėtų. 

Norėdami užtikrinti puikų balso girdimumą, 

visada ausines nukreipkite link lūpų kampo. 

 
Kairei ausiai 

 
 
 
 
 
 
 

Dešinei ausiai 
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PATARIMAI 

 

 

 
 
 

Būkite šalia savo telefono 

„Bluetooth“ veikimo atstumas tarp telefono ir 

ausinių yra iki 10 metrų (33 pėd.); jam 

didėjant, garsas mažėja ir nutrūksta ryšys. 

 
Išbandykite „DeepSleep“™

 

Jei jūs ausines paliekate įjungtas, bet jos yra 

už jūsų suporuoto tel. ryšio ribų ilgiau nei 90 

min., jūsų ausinės išsaugos akum. energiją, 

įjungdamos „DeepSleep“ režimą. 

Dėl šio energiją taupančio režimo ausinės 

lieka įkrautos iki 5 mėnesių ir yra paruoštos 

darbui. 

Kai telefonas vėl yra ryšio zonoje, bakst. Call 

mygtuką ir išeisite iš „DeepSleep“ režimo. Jei 

skamba jūsų telefonas, dar kartą bakstelėkite 

Call mygtuką ir atsiliepkite. 

 
Sužinokite, kaip vėl prisijungti 

Po nutrūkusio ryšio, jūsų ausinės bando vėl 

prisijungti. Jei nepavyksta, tada vieną kartą 

bakst. Call mygt. arba sujunkite rank. būdu per 

tel. „Bluetooth“ įreng. meniu. 

Jei jūsų ausinės lieka už ryšio ribų ilgiau nei 
90 min., jos įjungia „DeepSleep“ režimą. 

Išjunkite balso komandas (tik M55) 

Kai ausinės paragina, galite ištarti „answer“ arba 

„ignore“ įein. skamb. – nereikia spausti mygtukų. 

Jei nenorite naudotis balso komandų funkcija, galite 

ją išjungti ir naudoti tik Call mygtuką. 

Išjungimas: esant įjungtoms ausinėms, vienu metu 

spauskite Call ir Volume mygtuką, kol dukart 

sužybsės baltas LED. 

Funkcijos įjungimas: tiesiog pakartokite šiuos 

veiksmus, kol vėl dukart sužybsės baltas LED. 

*Balso komandos galimos tik anglų kalba. 

 
Ausinių akum. patikrinkite su „iPhone“ 

Ausinių akum. lygį rodanti piktograma automatiškai 

pateikiama ekrane šalia telefono akum. lygio 

piktogramos. 

 
Klausykitės muzikos ir pan. 

Jei jūsų tel. yra „Bluetooth“ „A2DP“ stereo muzikos 

funkcija, savo muziką, tinklalaides, mėgstamą radiją 

internetu ir kt. garso transliacijas galite klausytis per 

šias ausines. 
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PATARIMAI 

 

 

 
 
 

Su „Multipoint“ vienu metu vienas 
skambutis 

Su „multipoint“ ir dviem suporuotais telefonais 

patogu atsiliepti bet kuriuo telefonu. 

Jau kalbėdami išgirsite skambučio melodiją, 

pranešančią apie įeinantį skambutį iš antro 

suporuoto telefono. 

Norėdami atsiliepti antruoju telefonu, jūs 

privalėsite baigti dabartinį pokalbį (bakst. Call 

mygtuką) ir automatiškai atsiliepsite į naują 

skambutį. 

Jei nuspręsite neatsiliepti į antrą skambutį, jis 

bus pervestas į balso paštą. 

Klausykitės gars. įspėjimų (tik anglų k.) 

Šios ausinės automatiškai praneša įvairius 

būsenos įspėjimus: 

• Power on or off (maitinim. įjungt./išjungt.) 

• Talk-time remaining (likęs pokalbio laikas, valandomis) 

• Battery Low (akum. išsikrauna) 

• Recharge Headset (įkraukite ausines) 

• Phone 1 connected (1 tel. sujungtas) 

• Phone 2 connected (2 tel. sujungtas) 

• Lost connection (nėra ryšio) 

• No phone is connected (nėra sujungtų tel.) 

• Pairing (suporavimas) 

• Pairing successful (sėkmingai suporuota) 

• Pairing incomplete, restart headset (supor. nebgt., vėl įj. aus.) 

• Volume Maximum (maks. garsas) 

• Redial (perskambinti) 

• Answer or ignore? (atsakyti arba ignoruoti) (tik M55) 
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SPECIFIKACIJOS 

 

 

 
 
 

Pokalbių trukmė iki 11 val. 

Budėjimo trukmė iki 16 parų 

„DeepSleep“ režimas iki 150 parų 

Veikimo atstum. (spind.) iki 10 metrų (33 pėd.), II klasė 

Ausinių svoris 8 gramai 

Įkrovimo jungtis „micro USB“ įkrovimas 

Akumuliatoriaus tipas ličio jonų polimerinis, įkraunamas, nekeičiamas 

Įkrovimo laikas (maks.) 2 val. pilnas įkrovimas 

Maitinimo parametrai 5V DC – 180mA 

„Bluetooth“ versija „Bluetooth v3.0“ 

„Bluetooth“ profiliai A2DP, Hands-Free (HFP) Profile 1.6 ir Headset (HSP) 
Profile 1.2 

Darbinė temperatūra 0 - 40°C (32°F - 104°F) 

Laikymo temperatūra 0 - 40°C (32°F - 104°F) 

Įkrovimo temperatūra 0 - 40°C (32°F - 104°F) 
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REIKIA DAUGIAU PAGALBOS? 

 

 

Noisy-le-Grand NL 0800 7526876 
Prancūzija BE 0800 39202 
Tel. 0800 945770 LUX 800 24870 

 

 
 
 
 

en 

Plantronics Ltd 
Royal Wootton Bassett, 
UK Tel. 0800 410014 

ar 
 
 

+44 (0)1793 842443* 

cs 

Čekijos Respublika 
+44 (0)1793 842443* 

da 

Danija 
Tel. 80 88 46 10 

de 

Plantronics GmbH 

Köln, Deutschland 
Kundenservice: 
Deutschland 0800 9323 400 
Österreich 0800 242 500 

Schweiz 0800 932 340 

el 
Για περισσότερες 

πληροφορίες: 

+44 (0)1793 842443* 

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

fl 
Suomija 
Tel. 0800 117095 

fr 
Plantronics Sarl 

 
 
 
 

ga Plantronics 

BV Regus 

House 
Harcourt Centre 

Harcourt Road Dublin 2, 
Ireland 
Service ROI: 1800 551 896 

he 
בקר באתר, למידע נוסף : 

+44 (0)1793 842443* 

hu 

További információk: 

+44 (0)1793 842443* 

it 

Plantronics Acoustics 

Italia Srl, Milano, Italia 
Numero Verde: 800 950934 

nl 

Plantronics B.V. 

Hoofddorp, Nederland 
 
 
 
 

no 

Norvegija 
Tel. 80011336 

pl 

Aby uzyskać więcej informacji: 

+44 (0)1793 842443* 

pt 

Portugalija 
Tel. 0800 84 45 17 

ro 

Pentru informaţii 

+44 (0)1793 842443* 

ru 

Дополнительная 

информация: 

8-800-200-79-92 
+44 (0)1793 842443* 

sv 
Švedija 
Tel. 0200 21 46 81 

tr 
Daha fazla bilgi için: 

+44 (0)1793 842443* 

 

 

*Palaikymas anglų k. plantronics.com/support 
nc. Visos teisės saugomos. „Bluetooth“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ 

registruotas prekinis ženklas ir „Plantronics“ jį naudoja pagal licenciją. 

Visi kiti prekiniai ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. 
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REIKIA DAUGIAU PAGALBOS? 
 

 

 

Saugos reikalavimai: 

žr. atskirą „Jūsų saugumui“ brošiūrą 

Informacija apie 2 metų ribotą garantiją: 

plantronics.com/warranty 

 

 

 

 

 

Plantronics B.V. 

Scorpius 140 

2132 LR Hoofddorp 

Netherlands 

(Nyderlandai) 

plantronics.com/support 

©2012 Plantronics, Inc. Visos teisės saugomos. „Bluetooth“ yra „Bluetooth 
SIG, Inc.“ registruotas prekinis ženklas ir „Plantronics“ jį naudoja pagal 
licenciją. Visi kiti prekiniai ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.  
Patentai US 5,712,453; nagrinėjami patentai. 87608-07 (04-12) EN-GB 


