DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Słuchawka ML18™ i ML20™
Bluetooth®

PRZYJRZYJ SIĘ
PRZYCISK ODBIORU/
ZAKOŃCZENIA ROZMOWY
• Wykonanie lub zakończenie
połączenia (1 dotknięcie)
• Ponowne wybranie numeru (2
dotknięcia)
• Włączenie wybierania głosowego
w telefonie (2-sek. naciśnięcie, aż
usłyszysz sygnał)
• Ponowne nawiązanie utraconego
połączenia Bluetooth (1 dotknięcie,
jeśli słuchawki nie wznowiły połączenia
automatycznie)
• Aktywacja parowania po wstępnej
konfiguracji (naciśnij i przytrzymaj aż
dioda LED zacznie migać)

PRZEŁĄCZNIK SUWAKOWY
• Włączenie (przesuń aż ukaże się
czarny kolor)
• Wyłączenie (przesuń aż ukaże się
czerwony kolor)

Wygląd słuchawki może być
nieco inny niż przedstawiony
na ilustracji, ale jej działanie
jest takie, jak zostało opisane.

GNIAZDO ŁADOWANIA
MICRO USB
• Ładowanie:
1 godz. przed pierwszym użyciem
2 godz. (pełne naładowanie)
• Słuchawki nie należy używać
podczas ładowania

PRZYCISK GŁOŚNOŚCI
• Zmiana głośności (1 dotknięcie
zmienia poziom)

Wskaźnik LED
• Ładowanie (świeci na czerwono)
• Niski poziom energii (miga 3 razy na
czerwono przy włączaniu)
• Tryb parowania (miga na czerwono/
niebiesko)

Zapewnij sobie bezpieczeństwo!
Przed użyciem słuchawki należy
zapoznać się z instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa,
ładowania, akumulatora oraz
informacjami prawnymi.
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PODŁĄCZ DO TELEFONU

Parowanie to proces
nawiązywania połączenia
między słuchawką i telefonem.
Przed rozpoczęciem używania
słuchawki należy ją sparować
z telefonem z włączoną
funkcją Bluetooth.

1. PRZYGOTUJ

2. USTAW

3. PODŁĄCZ

Pierwsze użycie po
rozpakowaniu produktu:

Aktywuj funkcję Bluetooth w
swoim telefonie, a następnie
dodaj, wyszukaj lub wykryj
w telefonie nowe urządzenia
Bluetooth.

Wybierz opcję „PLT_ML18”
lub „PLT_ML20” z listy urządzeń
Bluetooth wyświetlonej w telefonie.
Jeśli zostanie wyświetlone żądanie
wprowadzenia kodu dostępu,
wprowadź cztery zera (0000). Na
ekranie mogą być widoczne znaki
****.
Niektóre modele telefonów po
sparowaniu wymagają potwierdzenia
połączenia ze słuchawką.
Po udanym sparowaniu/połączeniu
słuchawki z telefonem dioda LED
przestanie migać na czerwono lub
niebiesko.
Od tej chwili możliwe jest wykonywanie
rozmów przy użyciu klawiatury telefonu
lub funkcji wybierania głosowego.

Włącz słuchawkę. Wskaźnik
LED zacznie migać na
czerwono/niebiesko, aby
wskazać tryb parowania.
Parowanie nowego telefonu:
Włącz słuchawkę. Naciśnij
przycisk odbioru/zakończenia
rozmowy, aż wskaźnik LED
zacznie migać na czerwono/
niebiesko.

Poszczególne telefony różnią
się układem menu:
iPhone: Settings (Ustawienia) >
General (Ogólne) > Bluetooth >
On (Wł.) (rozpocznie się
wyszukiwanie urządzeń).
Smartfony z systemem:
Android™: Settings (Ustawienia)
> Wireless & Networks
(Bezprzewodowo i sieci) >
Bluetooth: On (Wł.) > Scan for
devices (Wyszukaj urządzenia).
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DOPASUJ DO UCHA
1

2

Lewe ucho

Prawe ucho
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WSKAZÓWKI
Nie oddalaj się od telefonu
Odległość pomiędzy słuchawką a
telefonem dla połączenia Bluetooth może
wynosić maks. 10 metrów. Zwiększenie
odległości spowoduje pogorszenie jakości
dźwięku i w końcu utratę połączenia.
Ponowne nawiązywanie połączenia
Po utracie połączenia słuchawka spróbuje
je ponowić. W razie niepowodzenia
naciśnij przycisk odbioru/zakończenia
rozmowy lub ręcznie ponów połączenie,
korzystając z menu Bluetooth w telefonie.

Odsłuchiwanie komunikatów
głosowych (tylko w języku angielskim)
Słuchawka podaje głosowe komunikaty
alarmowe następujących stanów:
• Włączanie/wyłączanie zasilania
• Wysoki, średni, niski poziom energii lub
konieczne ładowanie
• Parowanie w toku, udane lub nieudane
• Połączono lub połączenie utracone (z
telefonem)
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DANE TECHNICZNE
Czas rozmów

Do 11 godzin

Czas czuwania

Do 16 dni

Zasięg działania

Do 10 metrów, klasa II

Waga słuchawki

11 gramów

Gniazdo ładowania

Ładowanie przez złącze micro-USB

Rodzaj akumulatora

Niewymienny polimerowy litowo-jonowy

Czas ładowania (pełnego)

2 godziny dla pełnego naładowania

Zasilanie

5 V, prąd stały – 180 mA

Wersja Bluetooth

Bluetooth v3.0

Profile Bluetooth

Profile Hands-Free 1.5 (HFP) (zestaw głośnomówiący)
i Headset 1.1 (HSP) (słuchawka)

Temperatura pracy

0–40°C (32–104°F)

Temperatura
przechowywania

0–40°C (32–104°F)

Temperatura ładowania

0–40°C (32–104°F)
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POTRZEBUJESZ POMOCY?
en
Plantronics Ltd
Royal Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar
+44 (0)1793 842443*

cs
Czech Republic
+44 (0)1793 842443*

da
Danmark
Tel: 80 88 46 10

de
Plantronics GmbH
Köln, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

*Wsparcie po angielsku

el
Για περισσότερες
πληροφορίες:

+44 (0)1793 842443*

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

fl
Finland
Tel: 0800 117095

fr
Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France
Tel: 0800 945770

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

pt
Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

További információk:

Pentru informaţii

+44 (0)1793 842443*

+44 (0)1793 842443*

it
Plantronics Acoustics
Italia Srl, Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl
Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

no

ru
Дополнительная
информация:
8-800-200-79-92
+44 (0)1793 842443*

sv
Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr
Daha fazla bilgi için:

+44 (0)1793 842443*

Norge
Tel: 80011336

pl
Aby uzyskać więcej informacji:

+44 (0)1793 842443*

plantronics.com/support
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POTRZEBUJESZ POMOCY?
Informacje na temat bezpieczeństwa:
patrz broszura „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”
Szczegóły 2-letniej gwarancji:
plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands
plantronics.com

© 2012 Plantronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bluetooth jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. używanym przez
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