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([ ])

ANC

Garsinti / tylinti

Ankstesnis kūrinys*

Groti / padaryti pauzę*

Tolesnis kūrinys*

ANC Aktyvusis triukšmo šalinimas

Krovimo jungtis

Aktyvus skambutis: išjungti / įjungti garsą
Neveikos metu: klausytis aplinkos garsų iš mikrofono

Ausinių LED (porinimas, akumuliatoriaus būsena, prijungimo indikatorius)

Skambinimo mygtukas ([])

Maitinimo mygtukas

Bluetooth porinimo mygtukas

PASTABA  *Funkcionalumas priklauso nuo panaudojimo būdo. Neveikia naudojantis internetinėmis
programėlėmis.

Apžvalga

Ausinės
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USB LED 
spalva Reikšmė

Mirksi raudona ir mėlyna Vyksta porinimas

Šviečia mėlyna Porinimas pavyko; Ryšys užmegztas

Mirksi mėlyna Vyksta pokalbis (skambutis)

Šviečia raudona Išjungtas garsas

Mirksi violetinė Transliuojama muzika / medžiaga iš kompiuterio

Krovimo 
stovelis

USB Bluetooth adapteris
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Komplekte su ausinėmis gautas Bluetooth USB adapteris jau yra su jomis suporintas. 

1      Įkišti Bluetooth USB adapterį į kompiuterį.

2     Pasigirdus „pairing successful“ porinimas bus pavykęs, USB adapterio LED indikatorius švies 
mėlyna spalva. 

PASIRINKTINAI: Skambučio valdymas ausinėmis. Kai kuriuose kompiuteriniuose telefonuose reikia 
įdiegti Plantronics Hub, skirtą Windows ir Mac (plantronics.com/software), kad būtų įmanomas valdymas 
ausinėmis (atsiliepimo į skambutį / pokalbio baigimo ir garso išjungimo funkcijos).
PASTABA  Plantronics Hub programinė įranga taip pat suteikia galimybę tinkinti ausinių elgseną (tai 
atliekama papildomuose nustatymuose ir parinktyse).

Komplekte esantis aukštos kokybės Bluetooth USB adapteris jau paruoštas priimti skambučius. 
Norint klausytis muzikos, reikės jį sukonfigūruoti.

Windows

1 

2 Norint padaryti muzikos leidimo pauzę skambinant ar priimant skambutį, eiti Start menu > Control Panel > 
Sound > Communications kortelė ir parinkti norimą parametrą.

 Mac

3 Norint sukonfigūruoti savo Bluetooth USB adapterį, eiti Apple menu > System Preferences > Sound. Ir 
Input, ir Output kortelėse parinkti Plantronics BT600.

1 Aktyvuoti ausinių porinimo režimą: pastumti maitinimo jungiklį Bluetooth piktogramos link ir laikyti, kol 
pasigirs „pairing“, o LED lemputės mirksės raudona ir mėlyna spalvomis.

2   Aktyvuoti telefono Bluetooth funkciją ir nustatyti jį ieškoti naujų įrenginių.
• iPhone Settings > Bluetooth > On*

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

PASTABA  *Skirtinguose įrenginiuose meniu gali būti kitokie.
3 Parinkti „PLT_Focus.“

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

Prijungimas ir porinimas

Prijungimas prie 
kompiuterio

USB adapterio 
konfigūravimas

Porinimas su 
mobiliuoju įrenginiu
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Norint sukonfigūruoti savo Bluetooth USB adapterį muzikos leidimui, eiti Start menu > Control Panel > 
Sound > Playback kortelė. Parinkti Plantronics BT600, nustatyti jį kaip numatytąjį įrenginį ir spustelėti OK.

http://www.plantronics.com/software


Porinimui pavykus pasigirsta „pairing successful“, o ausinių LED lemputės nustoja mirksėti. 
PASTABA  Ausines galima suporinti su iki 8 įrenginių, tačiau vienu metu galima palaikyti ryšį 
tik su 2 (įskaitant Bluetooth USB adapterį).

1 Įkišti Bluetooth USB adapterį į kompiuterį ir palaukti, kol kompiuteris jį atpažins.

2     Ausinėse įjungti porinimo režimą.
3 Bluetooth USB adapteryje įjungti porinimo režimą švelniai rašikliu ar sąvaržėle paspaudžiant 

porinimo mygtuką ir jį laikant kol Bluetooth USB adapteris ims mirksėti raudona ir mėlyna 
spalvomis.

Porinimui pavykus pasigirsta „pairing successful“, o Bluetooth USB adapterio LED lemputė 
šviečia mėlyna spalva.

Pakartotinis USB 
adapterio porinimas
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Mikrofonas gali būti dešinėje arba kairėje veido pusėje; pusė keičiama kreipiant 
mikrofono svirtelę aukštyn tol, kol ji persivers į kitą pusę. Pareguliuoti svirtelės padėti taip, 
kad ji būtų nukreipta į burnos kraštą.

PATARIMAS  Ausinės pajaučia, kad mikrofono svirtelė perversta į kitą pusę ir 
sinchronizuoja garsą bei valdiklius, kurių veikimas priklauso nuo pusės.

SVARBU  Prieš naudojantis ausinėmis reikia jas pilnai įkrauti, kad pokalbių laiko priminimai 
būtų tikslūs.
Ausines krauti įstačius jas į krovimo stovelį arba micro USB laidu. Vykstant krovimui 
mirksi ausinių LED indikatoriai. Pilnai įkrauti ausines užtrunka iki 2 valandų. Įkrovimui 
pasibaigus LED užgęsta.
PASTABA  Ir krovimo stovelį, ir micro USB laidą galima jungti prie kompiuterio arba 
sieninio kroviklio. Į kompiuterio jungti būtina tik norint atnaujinti aparatinę programinę 
įrangą.

Krovimo stovelis Mikro USB laidas

Ausinių LED signalas   Akumuliatoriaus būsena 

Mirksi raudona spalva

Ausinių akumuliatoriaus būseną galima patikrinti keliais būdais.
1 

2 

3     Įstatyti ausines į krovimo stovelį ir stebėti ausinių LED.

Pusės keitimas, krovimas

Parengti naudoti 
dešinėje ar kairėje 

pusėje

Ausinių krovimas

Ausinių akumuliatoriaus 
būsenos patikra
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Įkrovos likę vos vos, reikia vėl krauti

1 mirktelėjimas raudona 
spalva Įkrovos likę mažai

2-3 mirktelėjimai mėlyna 
spalva Įkrovos likę vidutiniškai

4-5 mirktelėjimai mėlyna 
spalva Įkrovos likę daug

Neužsidėjus ausinių bakstelėti bet kurį mygtuką (išskyrus skambinimo mygtuką) ir stebėti ausinių 
LED.

Užsidėjus ausines bakstelėti skambinimo mygtuką ir klausytis pranešimo balsu (tik išmaniajame telefone).



Kai kuriuose kompiuteriniuose telefonuose reikia įdiegti Plantronics Hub, skirtą 
Windows ir Mac, kad būtų galimas valdymas ausinėmis (atsiliepimo į skambutį / 
pokalbio baigimo ir garso išjungimo funkcijos).

1 Apsilankyti plantronics.com/software ir kompiuteryje įdiegti Windows ir Mac skirtą Plantronics 
Hub.

2 Keisti ausinių nustatymus kompiuteriu naudojant Windows ir Mac skirtą Plantronics Hub 
arba mobiliuoju įrenginiu naudojant iOS ir Android skirtą Plantronics Hub 
(plantronics.com/software).

Plantronics Hub iOS and Android Windows and Mac

Skambučių kompiuteriniais 
telefonais valdymas X

Ausinių kalbos keitimas X

Programinės aparatinės 
įrangos naujinimas X

Funkcijų įjungimas / išjungimas X X

Naudojimo instrukcijos peržiūra X

Akumuliatoriaus matuoklis X X

Programinės įrangos įkėlimas
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([ ])

ANC

Garsinti / tylinti

Ankstesnis kūrinys*

Groti / padaryti pauzę*

Tolesnis kūrinys*

ANC Aktyvusis triukšmo šalinimas

Krovimo jungtis

Aktyvus skambutis: išjungti / įjungti garsą
Neveikos metu: klausytis aplinkos garsų iš mikrofono

Ausinių LED (porinimas, akumuliatoriaus būsena, prijungimo indikatorius)

Skambinimo mygtukas ([])

Maitinimo mygtukas

Bluetooth porinimo mygtukas

PASTABA *Funkcionalumas priklauso nuo panaudojimo būdo. Neveikia naudojantis internetinėmis 
programėlėmis.
Atsiliepimas į skambutį ar pokalbio baigimas 
Bakstelėti skambinimo mygtuką     .

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

Pagrindai

Skambinimas, 
atsiliepimas, pokalbio 

baigimas
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Numerio rinkimas balsu (išmaniajame telefone)
Numerio rinkimas balsu (išmaniajame telefone)
Jei naudojamame išmaniajame telefone yra valdymo balsu galimybė, tai 2 sekundes laikyti 
paspaustą skambinimo mygtuką   ir laukti telefono nurodymo, sulaukus pasakyti telefonui rinkti 
įrašyto kontakto numerį.

Pokalbio metu rinktis:
• Bakstelėti raudoną garso išjungimo mygtuką

• Nusiimti / užsidėti ausines pokalbio metu (reikia aktyvių išmaniųjų jutiklių)

* Reikia Windows ir Mac skirtos Plantronics Hub (plantronics.com/software)

Pokalbio metu išjungus garsą ir pradėjus kalbėti, darbalaukyje prasirodo pranešimas, 
primenantis, kad garsas yra išjungtas. Galima aktyvuoti ir priminimą balsu (tinkinant garso 
išjungimo funkcijas naudojant Windows ir Mac skirtą Plantronics Hub).

Ne pokalbio metu bakstelėjus raudoną garso išjungimo mygtuką galima klausytis aplinkos 
garsų.
Girdimas aplinkos triukšmingumas valdomas garsumo ratuku.

Garsumas reguliuojamas garsumo      ratuką sukant pirmyn (+) arba atgal (-).

Rinktis
• Užsidėti / nusiimti ausines (reikia aktyvių išmaniųjų jutiklių)

• Bakstelėti leidimo / pauzės padarymo      mygtuką

PASTABA Funkcionalumas priklauso nuo panaudojimo būdo. Neveikia naudojantis internetinėmis 

programėlėmis.
Kūrinys parenkamas bakstelint mygtuką Pirmyn    arba Atgal    . 
PASTABA Funkcionalumas priklauso nuo panaudojimo būdo. Neveikia 
naudojantis internetinėmis programėlėmis.

Išmanieji jutikliai reaguoja į ausinių užsidėjimą ir nusiėmimą.

Naudojant aktyviuosius 
jutiklius

užsidėjus ausines: nusiėmus ausines:

Skambinimas atsiliepiama į skambutį išjungiamas ausinių garsas

Muzika / kitas turinys
tęsiamas muzikos grojimas / 
turinio leidimas (jei tai vyko 
prieš nusiimant)*

padaroma muzikos grojimo / turinio 
leidimo pauzė (jei tai vyko)*

Garso išjungimas
garsas vėl įjungiamas 
(pokalbio metu)

garsas išjungiamas (pokalbio metu)

PASTABA  *Funkcionalumas priklauso nuo panaudojimo būdo. Neveikia naudojantis internetinėmis 
programėlėmis.
Jutiklių pradinių nustatymų atkūrimas
Jei ausinių jutikliai neveikia taip, kaip turėtų, gali reikėti atkurti 
pradinius jų nustatymus.

• Ausinėms esant įjungtoms krauti jas krovimo stovelyje 10 sekundžių

• Vienu metu paspausti ir palaikyti nutildymo   ir grojimo / pauzės padarymo      mygtukus bent
4 sekundes, kol LED indikatoriai dukart sumirksės violetine spalva, tik nepaliesti ausų
pagalvėlių ir nepriglausti jų prie jokio paviršiaus.

Jutiklių deaktyvavimas
Išmaniuosius ausinių jutiklius deaktyvuoti galima keliais būdais:

Garso 
išjungimas / 
grąžinimas

Priminimas apie 
išjungtą garsą*

Klausytis aplinkos 
garsų iš mikrofono

Garsumas 

Muzikos paleidimas / 

pauzės padarymas

Kūrinio 
parinkimas

Jutiklių 
naudojimas
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• Plantronics Hub programinėje įrangoje

• Bent 4 sekundes laikant paspaustus nutildymo    ir skambinimo     mygtukus, kol LED 
indikatoriai sumirksės violetine, po to raudona spalva. Pakartojus šiuos veiksmus jie 
aktyvuojami vėl, LED sumirksi violetine, po to mėlyna spalva.

PASTABA 

Aktyvioji triukšmo šalinimo funkcija (ANC) mažina nepageidaujamą triukšmą. Gautose 
naujose ausinėse ši funkcija jau būna įjungta. Ją galima išjungti slankųjį jungiklį 
pastumiant tolyn nuo „ANC“ žymos.

Aktyvusis 
triukšmo 

šalinimas
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Jutiklių deaktyvuoti negalima, kai transliuojamas garsas.



Palikus ausines įjungtas, bet per dideliu atstumu nuo suporinto telefono ar USB adapterio ilgiau nei 7 dienas, 
ausinės ima taupyti savo akumuliatoriaus energiją pereidamos į DeepSleep režimą.

Atstumui tarp ausinių ir telefono ar USB adapterio pakankamai sumažėjus, galima išeiti iš DeepSleep 
režimo paspaudžiant skambinimo     mygtuką.

Paprasta atsiliepti į skambučius, įeinančius į du įrenginius (įskaitant kompiuterinius telefonus).

Pokalbio metu pasigirsta signalas, pranešantis apie į antrąjį suporintą įrenginį įeinantį skambutį.

Norint atsakyti į antrąjį skambutį, įeinantį į antrąjį suporintą įrenginį, pirmiausia bakstelėti skambinimo   
mygtuką taip baigiant jau vykstantį pokalbį, po to dar kartą bakstelėti skambinimo      mygtuką taip atsiliepiant 
į naują skambutį. Pasirinkus neatsiliepti į naują skambutį, jis nukreipiamas į balso paštą.

Kitos galimybės

DeepSleep 
režimas

Atsiliepimas į 
skambučius į antrąjį 

įrenginį
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Ausinės Stovelis

Bluetooth USB adapteris Nešiojimosi dėklas Micro USB laidas

Parduodami atskirai, adresu plantronics.com/accessories.

Sieninis kroviklis

Pakuotės turinys

Priedai
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Ausinių jutikliai neveikia taip, 
kaip turėtų.

• Užsidedant ausines į skambutį
automatiškai neatsiliepiama.

• Garso išjungimas / grąžinimas
neveikia pokalbio metu užsidedant /
nusiimant ausines.

• Pokalbio metu netikėtai išsijungia
garsas.

Gali tekti atkurti pradinius jutiklių nustatymus. Žr. Jutiklių 
pradinių nustatymų atkūrimas.

Pokalbio metu joks pašnekovas 
manęs negirdi.

Ausines sukonfigūruoti kaip numatytąjį įrašymo / išvesties įrenginį.
Naudojant Windows: eiti Start meniu > Control Panel > Sound > 
Recording kortelė. Parinkti Plantronics BT600, spustelėti 
dešiniuoju pelės mygtuku, nustatyti jį kaip numatytąjį įrenginį ir 
spustelėti OK.
Naudojant Mac: eiti Apple meniu > System Preferences > Sound > 
Output kortelė. Parinkti Plantronics BT600.

Pokalbio metu aš negirdžiu nė vieno 
pašnekovo.

Ausines sukonfigūruoti kaip numatytąjį įrašymo / išvesties įrenginį.
Naudojant Windows: eiti Start meniu > Control Panel > Sound > 
Playback kortelė. Plantronics BT600, spustelėti dešiniuoju pelės 
mygtuku, nustatyti jį kaip numatytąjį įrenginį ir spustelėti OK.

Naudojant Mac: eiti Apple meniu > System Preferences > Sound > 
Input kortelė. Parinkti Plantronics BT600.

Ausinėmis negirdžiu muzikos. Kaip sukonfigūruoti USB adapterį muzikai groti, skaityti „USB 
adapterio konfigūravimas“

Ausinių pokalbių trukmė 
labai netiksli.

Pilnai įkrauti ausines, kad pokalbių trukmės priminimai vėl 
būtų tikslūs.

Kai klausantis muzikos atsiranda 
įeinantis skambutis, muzika būna 
per garsi arba nepadaroma jos 
pauzė

Kaip sukonfigūruoti USB adapterį muzikai groti, skaityti 
„USB adapterio konfigūravimas“

Ausines naudojant su kompiuteriniu 
telefonu, neveikia jų skambučio 
valdymo ir nutildymo mygtukai.

Naudojant kai kuriuos kompiuterinius telefonus reikia įdiegti 
Plantronics Hub, skirtą Windows ir Mac, kad būtų įmanomas 
valdymas ausinėmis (atsiliepimo į skambutį / pokalbio baigimo 
ir garso išjungimo funkcijos). Žr.  Programinės įrangos įkėlimas.

Nekalbant telefonu girdisi aidas. Patikrinti, ar nėra įjungtas mikrofonas: nevykstant pokalbiui 
telefonu paspausti ant svirtelės esantį raudoną mygtuką. Mūsų 
išskirtinė klausymosi per mikrofoną (OpenMic) funkcija suteikia 
galimybę valdyti girdimų aplinkos garsų garsumą.

Problemų sprendimas
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Yra pateiktos paraiškos patentams gauti.

XXXXXX-06 (05.15)
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Dėl išsamesnės informacijos apie „Plantronics“ gaminius apsilankykite plantronics.com
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