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Suporuoti savo mobilų telefoną 

1 Įjunkite ausines ir pasirinkite: 

• Bakst. Voice mygtuką ir ištarkite „pair mode“ arba 

• Nuspaudę palaikykite Call mygt.    kol išgirsite „Pairing“.  Kol ausinių 
LED lemputės žybsi raudonai ir mėlynai, suaktyvinkite „Bluetooth®“ 
savo telefone ir nurodykite ieškoti naujų įrenginių. 

2 Kol ausinių LED lemputės žybsi raudonai ir mėlynai, suaktyvinkite 

„Bluetooth®“ savo telefone ir nurodykite ieškoti naujų įrenginių. 
 

3 Pasirinkite „PLT_Legend“. 
 
 

 

PLT_Legend 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Jei mobiliajame telefone prašoma kodo, įveskite 0000. Po sėkmingo 
suporavimo LED lemputės nebežybsės raudonai ir mėlynai ir išgirsite 
„pairing successful“ (sėkmingai suporuota). Kai kurie tel. gali prašyti 
leisti patekti į kontaktus, kad galėtų pranešti skambinančiojo vardą. 

 
 
 
 

PLT_Legend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Atlikite bandomąjį skambutį iš savo mobiliojo telefono. 

6 Pokalbį baikite, nuspaudę skamb. mygt. . Nusiėmus ausines, pokalbis 

neišjungiamas. 
 
 

Suporuoti kitą telefoną 

Po ausinių suporavimo su telefonu galite suporuoti kitą ar naują telefoną. 

1 Įjunkite ausines ir pasirinkite: 

• Bakst. Voice mygtuką ir ištarkite „pair mode“ arba 

• Nuspaudę palaik. Call mygtuką , kol išgirsite „Pairing“ 

2 Kol ausinių LED lemputės žybsi raudonai ir mėlynai, suaktyvinkite 

„Bluetooth®“ savo telefone ir nurodykite ieškoti naujų įrenginių. 

Prijungti 

1 Įjunkite ausines. 

2 Įkiškite „Bluetooth“ USB adapterį tiesiai į savo PK USB prievadą. LED 
žybsės ir po to nuolat degs mėlynai ir tai reikš, kad ausinės yra prijungtos 
prie USB adapterio. Taip pat išgirsite „PC connected“ (kompiuteris 
prijungtas). Kai neskambinate, nuolat dega mėlyna LED lemputė. 

PASTABA „Bluetooth“ USB adapteris yra iš anksto suporuotas su ausinėmis. 

 

  
 

3 Įkelkite „Plantronics Spokes“ programinę įrangą apsilankę 

plantronics.com/software 

ir paspaudę atsisiuntimo mygtuką. 
 
 
 

PASTABA „Spokes“ progr. įranga leidžia tinkinti jūsų ausinių elgesį per 

išplėstinius parametrus ir parinktis. 
 
 

4 Patikrinkite savo garso parametrus 

Įsitikinkite, kad garsiakalbio ir mikrofono parametrai jūsų kompiuterio 
progr. telefone yra „Plantronics“ BT300M. 

Windows 7 

Eikite į Control panel -> Sound-> Playback skirtuką ir nurodykite 
„Plantronics“ BT300 įrenginį numatytuoju ryšio įrenginiu. Jei planuojate 
klausytis garso transliacijos, „Plantronics“ BT300 įrenginį taip pat nurodykite 
numatytuoju garso įrenginiu. „Playback“ skirtuke tai nurodo žalia varnelė. 

Eikite į Control panel -> Sound-> Recording skirtuką ir nurodykite 
„Plantronics“ BT300 įrenginį numatytuoju ryšio įrenginiu. 

Windows XP 

Eikite į Control Panel -> Sounds and Audio Devices ir Audio skirtuke 
nurodykite „Plantronics“ BT300 numatytuoju įrenginiu Sound Playback ir 
Sound Recording. 

 
 

5 Paskambinkite, naudodami „Microsoft Lync“ arba „Microsoft Office 

Communicator“. Per pokalbį „Bluetooth“ USB adapteris žybsi mėlynai. 
 
 

„Bluetooth“ USB adapterio suporavimas iš naujo 

Jei jūsų ausinės ir „Bluetooth“ USB adapteris atsijungs, atlikite šiuos 
veiksmus: 

Trys būdai įkrauti savo ausines 

Jūsų naujoms ausinėms pakanka galios susiporuoti ir atlikti kelis 
skambučius iki sekančio įkrovimo, bet galite įkrauti bet kada. 

1 Sujunkite ausinių ir įkrovimo prietaiso magnetines jungtis su fiksatoriumi. 

2 Prijunkite įkrov. įrenginį prie USB sieninio įkroviklio arba nešiojamo komp. 90-

čiai minučių. LED lemputės užgęsta, kai pilnai įkrauta. 
 
 

USB kabelis į PK arba USB sieninį įkroviklį 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Įkrovimo dėžutė į PK arba USB sieninį įkroviklį 

 

 
 

 
PASTABA Įkrovimo dėžutėje yra vidinis akumuliatorius, kuris jums keliaujant jūsų 
ausines gali pilnai įkrauti du kartus prieš prijungiant prie įkrovimo kabelio. 

 
Įkrovimo stovas į PK arba USB sieninį įkroviklį 

 

 
 
 

Pritaikyti savo ausines 

Pakeiskite ausinių antgalį, kad geriau priglustų. 

1 Įstumkite ausinių antgalį ir pasukite kairėn, kol atsiblokuos. 

2 Įstatykite naują ausinių antgalį į griovelį. 

3 Įstumkite ausinių antgalį ir pasukite dešinėn, kol užsiblokuos savo vietoje. 

Jutiklių naudojimas 

„Smart Sensors“ sureaguoja, kai jūs užsidedate ar nusiimate 

ausines. Jums užsidėjus ausines: 

• Atsiliepiama į įeinantį skambutį 

• Perkeliamas pokalbis iš jūsų telefono (veikia tik su mob. tel.) 

• Atnaujinama garso 

transliacija Jums nusiėmus 

ausines: 

• Perkeliamas pokalbis į Jūsų telefono ragelį (veikia tik su mob. tel.) 

• Pristabdoma garso transliacija 

• Užblokuojamas Call mygtukas, kad nebūtų atsitiktinių skambučių 
 
 

Išbandyti balso komandas 

Bakst. Voice mygt. , palaukite komandos užklausos, tada 
ištarkite komandą. Pvz., „What can I say?“ (Ką galiu pasakyti?) 
išvardija visą esamų komandų sąrašą. 

Atstatyti jutiklius 

Gali tekti atstatyti jutiklius, jei jie tinkamai neveikia. Dėvėdami ausines, 

bakstelėkite Call mygtuką ir patikrinkite jutiklius: 

• Pokalbio trukmės garsinis įspėjimas rodo, kad jutikliai veikia 

• Tonas reiškia, kad jutiklius reikia atstatyti 

Atstatydami jutiklius, įkraukite ausines ir padėkite ant lygaus 
nemetalinio paviršiaus ilgiau nei 10 sekundžių. 

 

 
 
 
 
 

REIKIA DAUGIAU PAGALBOS? 

Techninis palaikymas 

plantronics.com/support 

Internetinis naudotojo vadovas 

http://docs.plantronics.com/VoyagerLegendUC 
 

 
FCC reguliavimo informacija Atitikties deklaracija 

Mes, Plantronics, 345 Encinal Street, Santa Cruz, Kalifornija, 95060 JAV (800) 544-4660, prisiimdami visą atsakomybę 
pareiškiame, kad gaminys BT300 atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatavimas priklauso nuo šių sąlygų: 1) šis 

Atsiliepti į skambutį, pasirinkite: 
• Užsidėkite ausines ir atsiliepkite 

arba 

• Bakst. Call mygt. arba 

• Ištarkite „answer“ po pranešimo 
apie skambutį. (veikia tik su 
mobiliuoju telefonu) 

Atmesti skambutį, pasirinkite: 

• Spausk. Call myg. 2 
sekundes arba 

• Ištarkite „ignore“ po pranešimo 
apie skambutį. (veikia tik su 
mobiliuoju telefonu) 

Baigti pokalbį 
Bakst. Call mygtuką , 
norėdami baigti dabart. pokalbį. 

Skambinimas balsu (mobiliojo 
ryšio telefono funkcija) 

Spaus. Call mygt. 2 
sekundes, palaukite tel. raginimo ir 
tada į tel. pasakykite kontaktuose 
saugomą vardą. 

Nutildyti mikrofoną 
pokalbio metu 
Bakst. Mute mygt.    . Išgirsite „mute on“ 
patvirtinimą. Įspėjimas kartojamas kas 15 
minučių kaip priminimas. Dar kartą 
bakstelėkite Mute mygtuką mikrofonui 
įjungti ir išgirsite „mute off“ patvirtinimą. 

Leisti ar pristabdyti garso transliaciją 2 s 
nuspaudus Play/ pause mygt. bus 
sustabdyta arba atnaujinta garso 
transliacija. 

Perskambinti paskut. Nr. 
Dukart bakst. Call mygtuką . (veikia 
tik su mobiliuoju telefonu) 

Reguliuoti garsą 

Nuspauskite Volume mygt. did. (+) 
arba maž. (–) pokalbio metu arba 
klausydamiesi garso transliacijos. 

3 Pasirinkite „PLT_Legend“. 

4 Po sėkmingo suporavimo LED lemputės nebežybsės raudonai ir mėlynai ir 

išgirsite „pairing successful“ (sėkmingai suporuota). 

PASTABA Kai kurie tel. gali prašyti leisti patekti į kontaktus, kad galėtų 
pranešti skambintojo vardą. 

 

1 Įjunkite ausines. 

2 Pašalinkite USB adapterį. 

3 Įjunkite ausines ir pasirinkite: 

• Bakst. Voice mygtuką ir ištarkite „pair mode“ arba 

• Nuspaudę palaik. Call mygt. , kol išgirsite „Pairing“. 

4 Įkiškite „Bluetooth“ USB adapterį tiesiai į savo PK USB prievadą. Po 
sėkmingo suporavimo LED lemputės nebežybsės raudonai ir 
mėlynai ir išgirsite „PC connected“ (PK prijungtas). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norėdami dėvėti ausinę ant kitos ausies, pakelkite strypelį į viršų, 
tada jį pasukite aplink savo ašį, kad ausinės antgalis būtų iš kitos 
pusės ir vėl jį nuleiskite. 
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2 

prietaisas negali kelti kenksmingų trukdžių, ir 2) šis prietaisas turi priimti bet kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant tokius 
trukdžius, kurie gali sąlygoti nepageidaujamą poveikį. 

Pastaba: Ši įranga yra patikrinta ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomas normas pagal FCC 
taisyklių 15 dalį. Šie reikalavimai skirti tinkamai apsaugai nuo kenksmingų trukdžių užtikrinti įprastinėje gyvenamosios 
paskirties darbo vietoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei nėra įrengta ir 
naudojama 
pagal instrukcijas, gali trukdyti radijo ryšio prietaisams. Tačiau nėra jokios garantijos, kad trikdžių neatsiras konkrečioje 
instaliacijoje. Jeigu ši įranga trukdo radijo ar televizoriaus imtuvams (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), 
naudotojui siūloma mėginti pašalinti trukdžius naudojant bent vieną iš toliau nurodytų priemonių: 

—Pakreipkite arba perstatykite imtuvo anteną. 

—Įrangą ir imtuvą pastatykite vieną nuo kito atokiau. 

—Prijunkite įrangą ne prie tos pačios grandinės maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas imtuvas. 

—Dėl pagalbos susisiekite su įgaliotuoju atstovu arba patyrusiu radijo / TV specialistu. 

PASTABA: Bet kurie „Plantronics, Inc.“ nepatvirtinti pakeitimai gali panaikinti naudotojo įgaliojimus eksploatuoti įrangą. 

Kanados pramonės reguliavimo informacija 

B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka Kanados ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada. 

Šis prietaisas atitinka Kanados pramonės licencijos nereikalaujančią (-as) RSS normą (-as). Eksploatavimas priklauso nuo šių 
sąlygų: 1) šis prietaisas negali kelti trukdžių, ir 2) šis prietaisas turi priimti bet kuriuos trukdžius, įskaitant tokius trukdžius, 
kurie gali sąlygoti šio prietaiso nepageidaujamą poveikį. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si 
le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

Radijo dažnių spinduliavimo poveikis 

Vidinis bevielis radijas veikia pagal radijo dažnio saugos normose ir rekomendacijose pateiktas gaires, kurios atspindi mokslo 
bendruomenės sutarimą. Nepriklausomi tyrimai parodė, kad vidinis bevielis radijas yra saugus naudoti. Dėl išsamesnės 
informacijos žr. plantronics.com. 

Ši įranga atitinka FCC spinduliavimo poveikio ribines normas, taikomas nekontroliuojamai aplinkai. 

Ši įranga atitinka IC spinduliavimo poveikio ribines normas, taikomas nekontroliuojamai aplinkai. Cet équipement est 
conforme aux limites d'exposition de radiation IC énoncés pour un environnement non contrôlé. 

 
Plantronics, Inc. 

345 Encinal Street Santa Cruz, 

CA 95060 United States (JAV) 
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„Voyager 
Legend“ ESD - 
1206509C 

BT300 

Singapūre atitinka IDA 
standartus DA101760 

 

 
Australija 

BC 

Prieš gaminio įdiegimą ar naudojimą atskirose saugos instrukcijose 
perskaitykite svarbius gaminio saugos reikalavimus.

ESD - 1004955C Z302  N10687 

 

„B235“ belaidę laisvų rankų sistemą sudaro BT300 USB adapteris ir „Voyager 
Legend“ „Bluetooth“ ausinės. 
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