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Headset közepes méretű füldugasszal Töltőtok

Szivargyújtótöltő* Mikro USB-kábel*

Fülhurok Kis- és nagy méretű füldugasz

MEGJEGYZÉS *A töltő stílusa termékenként változhat.

A doboz tartalma
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Hívás gomb

Hangerőszabályzó gomb

Mikro USB-töltő csatlakozóaljzata

Némítás gomb

Hang gomb

Lejátszás/szünet gomb

Bekapcsológomb

Headset LED (visszajelző)

Az új fejhallgató használata előtt olvassa el a Biztonsági tudnivalók c. leírást, amelyben fontos
biztonsági és jogi, valamint a töltésre és az akkumulátorra vonatkozó információkat talál.

A headset bemutatása

Ügyeljen a biztonságra!
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FONTOS Gyártás után a töltőtokot alvó üzemmódba helyezik, az energiatakarékosság és az
akkumulátor védelme érdekében. Az alvó üzemmód megszüntetéséhez legalább 1 percre
csatlakoztassa a tokot áramforráshoz. Töltés közben a LED-ek világítanak.

Töltőtok LED-ek; jelzik a töltőtok/headset akkumulátorának töltöttségét

Headset: Érintse meg az ikont az akkumulátor töltöttségi állapotának megjelenítéséhez

Töltőtok: Érintse meg az ikont az akkumulátor töltöttségi állapotának megjelenítéséhez

Mikro USB -öltő csatlakozóaljzata

Teljesen feltöltve a töltőtok plusz 10 órára elegendő töltöttséget biztosít a headsetnek.

A töltőtok áttekintése
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MEGJEGYZÉS Ha telefonja képes kezelni az NFC-funkciót (Near Field Communication), tekintse
meg Az NFC-párosítás című részt.

1 Felvétel után kapcsolja be a headsetet. Minden támogatott nyelven megszólal a „welcome”
(üdvözöljük) hangjelzés, majd az alapértelmezett nyelven a „pairing” (párosítás) hangjelzés. A
headset LED-visszajelzője vörösen és kéken villog.

2 Aktiválja a telefon Bluetooth® funkcióját, és indítsa el az új készülékek keresését.
• iPhone Beállítások > Bluetooth > Be*

• Android™ Beállítások > Bluetooth: Be > Eszközök keresése*

MEGJEGYZÉS *A menü eszközönként változhat.

3 Válassza a következőt: „PLT_Edge”. Ha szükséges, jelszóként írja be a következőt: 0000, vagy
fogadja el a kapcsolatot. Sikeres párosítás esetén a „pairing successful” (sikeres párosítás)
szavakat hallja.

1 Oldja fel a képernyőzárat, és kapcsolja be az NFC-funkciót.

2 Érintse hozzá a headsetet a telefon azon részéhez, ahol az NFC-címke található, és tartsa így,
amíg a párosítás be nem fejeződik. Ha szükséges, fogadja el a kapcsolatot.
TIPP Figyelje telefonja kijelzőjét a párosítással kapcsolatos figyelmeztetésekért.

MEGJEGYZÉS A headset NFC-címkéje a tetején található. Az NFC-címkék helye telefononként
eltérhet.

Miután a headsetet a telefonhoz párosította, párosíthat egy új telefont is.

1 Kapcsolja be a headsetet.

2 Válasszon az alábbiak közül:
• Érintse meg a Hang gombot , és mondja ki a „Pair mode” (Párosítás üzemmód) parancsot

• Tartsa lenyomva a Hívás gombot , amíg a „Pairing” (Párosítás) hangjelzést nem hallja

3 Aktiválja a telefon Bluetooth funkcióját, és indítsa el az új készülékek keresését.

4 Válassza a következőt: „PLT_Edge”.
Ha szükséges, jelszóként írja be a következőt: 0000, vagy fogadja el a kapcsolatot.

Ha a párosítás sikerült, a „pairing successful” (párosítás sikeres) üzenetet hallhatja, és a headset
jelzőfényének villogása megszűnik.

Párosítás

Bluetooth-párosítás

NFC-párosítás

További telefon
párosítása
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A headset telefonnal való párosítása után kiválaszthatja a használandó nyelvet.

1 Felvétel után kapcsolja be a headsetet.

2 Nyomja le egyszerre a hangerőszabályzó gombokat, amíg a következőt nem hallja: „welcome”
(Üdvözöljük!). A nyelv kiválasztásához az utasítások minden támogatott nyelven megszólalnak.

3 Kövesse a hangutasításokat a headset nyelvének kiválasztásához.

Nyelv kiválasztása
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A headset teljes feltöltése körülbelül 90 percet vesz igénybe. A visszajelző lámpa kikapcsol a
töltés befejezése után.
TIPP A beszélgetési időt megbecsülő számláló nullázásához merítse le teljesen a headset
akkumulátorát, majd töltse fel teljesen.

A headseten található LED-ek jelzései a mikro USB-kábellel való töltés közben

Kikap
csolv

a

Töltés befejezve

Magas töltöttség

Közepes töltöttség

Alacsony töltöttség

Kritikus töltöttség

Háromféleképpen ellenőrizheti a headset akkumulátorának töltöttségi állapotát.

1 Viselés közben nyomja meg a Voice gombot, és mondja a következőt: „Check battery”
(Akkumulátor ellenőrzése), majd figyelje a hangriasztást.

2 Viselés közben nyomja meg a hívógombot, majd figyelje a hangriasztást.

3 Amennyiben nem viseli a headsetet, nyomja meg a hívógombot, és figyelje a LED-eket.

A headseten található LED-ek jelzései a töltöttségi szint ellenőrzése közben

Kikap
csolv

a

Töltés befejezve

Magas töltöttség

Töltöttségi szint alacsony, kevesebb mint 30 perc van hátra

Töltöttségi szint kritikus, kevesebb mint 10 perc van hátra

Töltés

A headset
akkumulátortöltöttségének

ellenőrzése
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A teljesen feltöltött töltőtok további 10 óra beszélgetési időt tesz lehetővé a headsettel.

FONTOS Gyártás után a töltőtokot alvó üzemmódba helyezik, az energiatakarékosság és az
akkumulátor védelme érdekében. Az alvó üzemmód megszüntetéséhez legalább 1 percre
csatlakoztassa a tokot áramforráshoz. Töltés közben a LED-ek világítanak.

A headset és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintjét az ikonjaik érintésével vagy
simításával ellenőrizheti. A töltöttségi szintet a LED-ek mutatják.

Töltöttségi szintet jelző LED-ek a töltőtokhoz és a headsethez

Magas töltöttség

Közepes töltöttség

Alacsony töltöttség

Töltöttségi szint kritikus; Töltse újra a töltőtokot/headsetet

A töltőtok használata
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A zselés füldugaszon található hurok stabilan illeszkedik a fül hátsó ívéhez.

1 Ha a füldugasz túl lazán illeszkedik a fülébe vagy kényelmetlenül szoros, a headset kikapcsolt
állapotában helyezze fel a másik kettő, eltérő méretű füldugasz egyikét.

2 A headset megfelelő illeszkedésének beállításához forgassa el a füldugaszt, vagy kapcsolja hozzá
az opcionális csíptetős fülhurkot.
MEGJEGYZÉS Ha a füldugasz használat után túl lazának érződik, távolítsa el a headsetről, mossa ki
meleg vízben, majd száradás után helyezze vissza.

Illeszkedés

A headset megfelelő
illeszkedésének beállítása
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Hívás fogadása
Válasszon az alábbiak közül:

• Vegye fel a headsetet a hívás fogadásához, vagy

• A hívás bejelentése után mondja a következőt: „Answer” (fogadás), vagy

• Érintse meg a Hívás gombot 

Második hívás fogadása

Először érintse meg a Hívás gombot  az aktuális hívás befejezéséhez, majd érintse meg újra a

Hívás gombot  az új hívás fogadásához.

Hívás befejezése

Érintse meg a Hívás gombot  az aktuális hívás befejezéséhez.

Hívás elutasítása
Válasszon az alábbiak közül:

• A hívás bejelentése után mondja a következőt: „Ignore” (elutasítás), vagy

• Tartsa lenyomva a Hívás gombot  2 másodpercig

Legutóbbi hívás visszahívása

Érintse meg kétszer a Hívás gombot  az utolsó aktív telefonhívás megismétléséhez, attól
függetlenül, hogy bejövő vagy kimenő hívás volt-e.
MEGJEGYZÉS Amennyiben nem történt kimenő vagy bejövő telefonhívás a jelenlegi csatlakoztatott

munkamenetben, a funkció nem működik. A Hívás gomb  kétszeri megérintése két mély hangjelzést
eredményez, de az előző munkamenet utolsó aktív hívását nem fogja tárcsázni.

Hangtárcsázás (a telefon funkciója)
Ha okostelefonja rendelkezik hangfelismerő funkcióval, akkor tartsa nyomva 2 másodpercig a

Hívás gombot ; ekkor a telefon nyugtázza a funkció elindítását.

Alapvető tudnivalók

Hívás kezdeményezése,
fogadása és befejezése
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Hívónév-bejelentés (csak mobiltelefonokon)
Amikor a headsetet viseli, hallhatja a hívó nevét, így eldöntheti, hogy fogadja-e a hívást, vagy
figyelmen kívül hagyja azt anélkül, hogy a telefon képernyőjére kellene pillantania.

A készülék bejelenti a hívó nevét:

• ha a telefon Phone Book Access Profile (PBAP) profillal rendelkezik

• ha engedélyezte a névjegyzékhez való hozzáférést a párosítás során (sok mobiltelefon esetén ez
alapértelmezés, és nem szükséges beállítani)

• ha a hívó fél megtalálható a telefon névjegyzékében

A hívásbejelentés nem történik meg, ha a hívó fél ismeretlen, nem nyilvános, vagy blokkolt

A beszélgetés közben nyomja meg a Némítás gombot . A „mute on” (némítás bekapcsolva) vagy
a „mute off” (némítás kikapcsolva) üzenetet hallja. A lenémított készülék 15 percenként
emlékeztető hangjelzést játszik le.
MEGJEGYZÉS Ha a headset smart érzékelői engedélyezett állapotban vannak (alapértelmezés), a
némítás akkor kapcsol ki, ha leveszik a fejhallgatót és mindenki tisztán hallja a másikat.

Hívás vagy audioadás alatt a hangerőgomb  felfelé (+) vagy lefelé (–) tolásával szabályozhatja
a hangerőt.
Amikor nincs folyamatban hívás vagy audioadás, akkor a hangerőgomb  segítségével a Caller
Announce (Hívó fél bemondása) és más hangparancsok hangerejét lehet beállítani.

A beépített Smart érzékelők segítségével a headset felismeri, ha viselik, és automatikusan
bekapcsolnak az időtakarékos funkciók.

A headset felhelyezésével:

• Fogadhat egy bejövő hívást

• Átkapcsolhat egy aktív hívást a telefonjáról

• Folytathatja az audioátvitelt

A headsetet levéve:

• Átkapcsolhat egy aktív hívást a telefonjára

• Szüneteltetheti az audioátvitelt

• A véletlen hívások elkerülése érdekében lezárhatja a Hívás gombot

Érzékelők visszaállítása
Előfordulhat, hogy vissza kell állítania az érzékelőket, ha nem az elvárt módon működnek.

Az érzékelők visszaállításához csatlakoztassa a headsetet számítógépe USB-portjához, és
helyezze füldugasszal felfelé egy nem fém felületre 10 másodpercnél hosszabb időre.

Némítás

Hangerő állítása

Smart érzékelők
használata
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Érzékelők kikapcsolása

Az érzékelők kikapcsolásához tartsa nyomva egyszerre a Hang  és a Hívás  gombot
legalább 6 másodpercig, amíg a LED fel nem villan először lilán, majd pirosan. Ismételje meg a
bekapcsoláshoz; a LED először lila, majd kék színben villog.
MEGJEGYZÉS Az érzékelők nem kapcsolhatók ki audioadás közben.

Az audioátvitelt a Lejátszás/Szüneteltetés gomb  2 másodperces nyomva tartásával
szüneteltetheti vagy indíthatja újra.
MEGJEGYZÉS Állítsa le az átvitelt, mielőtt:

• a headset hangparancsait használja

• kimenő hívást indít a headsettel (visszahívás vagy hanghívás)

MEGJEGYZÉS  Ha az audioátvitel során kikapcsolja a headsetet, vagy elhagyja a telefon hatókörét,
akkor a headset nem fogja automatikusan lejátszani/szüneteltetni az átvitelt a telefon
újracsatlakozásakor, amíg nem állítja vissza manuálisan az átvitelt.

Audioadás lejátszása
vagy szüneteltetése
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A hangparancsok nyelvét három különböző módon tudja megváltoztatni.

• A headset segítségével válassza ki az új nyelvet (lásd: Nyelv kiválasztása)*

• Töltse le és telepítse a HUB alkalmazást telefonjára (lásd: plantronics.com/apps)*

• Töltse le és telepítse a MyHeadset Updater eszközt (lásd: plantronics.com/myheadset)

Hangriasztások listája
A leggyakoribb hangüzenetek a következők:

• „Answering call” (Hívás fogadása)

• „Battery low” (Alacsony töltöttség)

• „Calling back last number” (Utolsó szám visszahívása)

• „Incoming call” (Bejövő hívás)

• „Lost connection” (Megszakadt kapcsolat)

• „Mute on/off” (Némítás be/ki)

• „No phone is connected” (Nincs telefon csatlakoztatva)

• „Pairing” (Párosítás)

• „Pairing incomplete, restart headset” (Párosítás nem fejeződött be, indítsa újra a headsetet)

• „Pairing successful” (Sikeres párosítás)

• „Power on/off” (Be-/kikapcsolás)

• „Phone X connected/disconnected” (X telefon csatlakoztatva/leválasztva)

• „Recharge headset” (Töltse fel a headsetet)

• „Say a command” (Mondjon egy parancsot)

• „Smart sensors on/off” (Smart érzékelők be/ki)

• „Talk time remaining X hours” (X óra maradt a beszélgetési időből)

• „Volume maximum/minimum” (Maximális/minimális hangerő)

Hangriasztás hangerejének beállítása

Bekapcsolt és tétlen (nem hívás vagy audioadás közben) állapotban használja a
hangerőszabályzó gombot a hangriasztás hangerejének beállításához.

A hangparancsok nyelvét három különböző módon tudja megváltoztatni.

• A headset segítségével válassza ki az új nyelvet (lásd: Nyelv kiválasztása)*

• Töltse le és telepítse a HUB alkalmazást telefonjára (lásd: plantronics.com/apps)*

• Töltse le és telepítse a MyHeadset Updater eszközt (lásd: plantronics.com/myheadset)

A hangparancsok használatához érintse meg a Hang gombot , várja meg, hogy a hangparancs
funkció működésbe lépjen, majd mondja be a parancsot. Például a „What can I say?” (Milyen
parancsokat adhatok ki?) felsorolja a rendelkezésre álló parancsok teljes listáját.

Hangparancsok listája

• „Am I connected?” (Csatlakoztatva vagyok?)

További funkciók

Hangriasztások

Hangparancsok
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• „Answer” (Hívásfogadás)

• „Call back” (Visszahívás)

• „Cancel” (Mégse)

• „Check battery” (Akkumulátor ellenőrzése)

• „Ignore” (Elutasítás)

• „Pair mode” (Párosítás-üzemmód)

• „What can I say” (Milyen parancsokat adhatok ki?)

MEGJEGYZÉS A telefon hangtárcsázás funkciójának indításához tartsa lenyomva a Hívás gombot

 2 másodpercig. A hangtárcsázás funkció nem érhető el a headset hangparancsaival.

Az „answer/ignore” (fogadás/elutasítás) hangparancsok tiltása
1 Kapcsolja be a headsetet.

2 Tartsa nyomva a Hang gombot  addig, amíg nem hallja a „voice answer off” (Hangválasz KI)
üzenetet.

3 A hangparancsok engedélyezéséhez ismételje meg ezt a műveletet.

A Multipoint technológiának köszönhetően párosíthat egy második telefont, majd fogadhatja
ezek bármelyikének hívásait.

A két telefon párosítása után bármelyik telefonról fogadhatja a hívásokat.

Telefonálás közben csengőhang értesíti a második párosított telefonra érkező hívásról. Újabb,
másik telefonról érkező hívás megválaszolásához fejezze be az aktuális hívást (érintse meg a
Hívás gombot). Ezzel automatikusan fogadja az új bejövő hívást.
Ha nem szeretné fogadni a második hívást, akkor azt a rendszer a hangpostára irányítja.

A headset beállításait két különböző módon tudja megváltoztatni.

• Töltse le és telepítse a HUB alkalmazást telefonjára (lásd: plantronics.com/apps)*

• Töltse le és telepítse a MyHeadset Updater eszközt (lásd: plantronics.com/myheadset)

A headset következő beállításai változtathatóak meg:

• Be-/kikapcsolhatja a hangparancsokat

• Be-/kikapcsolhatja a kiváló minőségű hang (A2DP) átvitelét

• Be-/kikapcsolhatja a Wideband Audio for HD Voice szolgáltatást

• Testre szabhatja a smart érzékelőket

• Testre szabhatja a némítás beállításait

Headsetjének firmware szoftverét egy számítógép, USB-kábel és a MyHeadSet Updater eszköz
segítségével frissítheti.

1 Csatlakoztassa a headsetet USB-kábellel a számítógéphez.

2 Töltse le a MyHeadset Updater eszközt innen: plantronics.com/myheadset.
A firmware-frissítés mellett megváltoztathatja a nyelvet, továbbá területi és egyéb beállításokat
konfigurálhat.

Két telefon használata

Headset beállításainak
módosítása

Headset firmware
frissítései
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Beszélgetési idő Legfeljebb 16 óra beszélgetési idő érhető el a teljesen
feltöltött headsettel és töltőtokkal; töltőtok nélkül pedig
legfeljebb 6 óra

Készenléti idő Legfeljebb 7 nap

Tömeg 9 gramm

Smart érzékelő technológia A kettős kapacitív érzékelők viselésének állapota

Zajszűrés • Hárommikrofonos, aktív digitális jelfeldolgozás (DSP),
valamint:

• Akusztikus visszhangcsökkentés

• Önhangérzékelés

• Automatikus hangerő-szabályozás

Vízállóság P2i nanobevonat a headseten és tokján a nedvesség
taszítása érdekében

NFC-párosítás Érintse a headsetet az NFC-funkcióra alkalmas
telefonhoz a párosítás befejezéséhez

Bluetooth profilok Advanced Audio Distribution profil (A2DP), 1.6 Wideband
Hands Free (HFP) profil, 1.2 Headset (HSP) profil és
Enhanced Date Rate (EDR)

Multipoint technológia Kapcsoljon össze két telefont, és vegye fel bármelyiken a
hívásokat

Akkumulátor típusa Újratölthető, nem cserélhető lítium-ion polimer

Töltő csatlakozója Mikro USB-csatlakozóval tölthető headset és töltőtok

Headset akkumulátorának mérője Automatikusan látható az iPhone és iPad képernyőjén.
Android eszközön esetén töltse le az ingyenes
Plantronics alkalmazást

Töltési idő (maximum) 90 perc a teljes feltöltéshez

Működési és tárolási hőmérséklet 0 – 40 °C

MEGJEGYZÉS * A teljesítmény az akkumulátortól függ, és készülékenként változhat.

Műszaki adatok
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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
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-200-79-92
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*

*Support in English

Safety information: see the separate “For Your Safety” booklet
A 2 éves korlátozott garancia részletes leírása: plantronics.com/warranty

Támogatás

TOVÁBBI SEGÍTSÉG
plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2014 Plantronics, Inc., minden jog fenntartva. A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és a Plantronics mindig engedéllyel használja.
Minden más védjegy tulajdonjoga az adott védjegy tulajdonosát illeti meg.

US Patents Pending

202056-14 (07.14)
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