
87500 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Λυχνία ένδειξης
2. Πλήκτρο ελέγχου κλήσης
3. Μικρόφωνο
4. Ρυθμιζόμενος βρόχος αυτιού
5. Εξάρτημα τοποθέτησης στο αυτί
6. Υποδοχή φόρτισης
7. Έλεγχος έντασης
8. Φορτιστής ρεύματος

ΦΟΡΤΙΣΗ
Πριν από την χρήση, πρέπει να φορτίσετε το ακουστικό σας.
20 λεπτά: ελάχιστη φόρτιση
2 ώρες πλήρη φόρτιση.
Η λυχνία είναι κόκκινη όταν η μπαταρία φορτίζεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την καλύτερη δυνατή χρήση, κρατήστε το ακουστικό σας
πλήρως φορτισμένο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό σας κατά την διάρκεια της
φόρτισης και μην το συνδέετε στον φορτιστή ενώ το χρησιμοποιείτε

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε
Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου για 3 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Το παρόν ακουστικό είναι σύμφωνο με την τεχνολογία QuickPair, συνεπώς ο συγχρονισμός με το κινητό σας τηλέφωνο δεν ήταν ποτέ ευκολότερος. Ακολουθείστε
τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να συγχρονίσετε το ακουστικό με το τηλέφωνο σας για πρώτη φορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Βήμα 1ο: Προετοιμάστε το τηλέφωνο – Ενεργοποιείστε το Bluetooth
Για τα περισσότερα τηλέφωνα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις / από το μενού Εργαλεία, επιλέξτε Bluetooth ή συνδεσιμότητα και στη συνέχεια επιλέξτε ενεργοποίηση (ή
δείτε τις οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου)

Βήμα 2ο: Προετοιμάστε το ακουστικό – Λειτουργία συγχρονισμού
Ξεκινήστε με την απενεργοποίηση του ακουστικού. Ενεργοποιήστε το ακουστικό (κρατήστε το πλήκτρο ελέγχου πατημένο για 2 δευτερόλεπτα μέχρι το φως να
ανάψει μπλε) και αυτόματα θα μεταβεί σε λειτουργία συγχρονισμού αναβοσβήνοντας κόκκινο και μπλε

Βήμα 3ο: Συγχρονισμός – Προσθέστε το ακουστικό στο τηλέφωνο
Για τα περισσότερα τηλέφωνα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις/Εργαλεία/Bluetooth/Αναζήτηση ή προσθήκη μιας συσκευής, και τότε επιλέξτε «220Plantronics».
Εισάγετε 0000 σαν κωδικό πρόσβασης. Το ακουστικό θα ανάψει μπλε όταν συγχρονιστεί επιτυχώς. Τώρα είναι ενεργοποιημένο και έτοιμο προς χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα χρειαστεί να συγχρονίσετε το ακουστικό μόνο μια φορά. Εάν το ακουστικό έχει προηγουμένως συγχρονιστεί με μια άλλη συσκευή, ακολουθείστε
τις οδηγίες συγχρονισμού στην συνέχεια αυτής της σελίδας.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Αν το ακουστικό έχει προηγούμενα συγχρονιστεί με μια άλλη συσκευή, παρακαλώ ακολουθήστε τις
οδηγίες συγχρονισμού για δεύτερη φορά. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο.
Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και τον συγχρονισμό με άλλες Bluetooth συσκευές,
παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου ή επισκεφθείτε την σελίδα
www.plantronics.com/easytopair, έναν online, διαδραστικό οδηγό για κινητά τηλέφωνα και
ακουστικά.

Ξεκινήστε με απενεργοποίηση του ακουστικού σας.
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ελέγχου κλήσης για 8 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία να ανάψει μπλε και μετά κόκκινη.
Το ακουστικό είναι τώρα σε διαδικασία συγχρονισμού για τα επόμενα 120 δευτερόλεπτα.
2. Όταν το ακουστικό αναβοσβήνει, χρησιμοποιείστε το μενού του τηλεφώνου για να αναζητήσετε Bluetooth συσκευές και επιλέξτε “220 Plantronics”
3. Όταν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, εισάγετε 0000. Η λυχνία θα ανάψει μπλε όταν ο συγχρονισμός είναι επιτυχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ακουστικό μπορεί να συγχρονιστεί με πολλαπλές συσκευές Bluetooth, αλλά θα συνδεθεί μόνο με μια συσκευή κάθε φορά. Το ακουστικό θα
συνδεθεί αυτόματα με την τελευταία συσκευή με την οποία ήταν συνδεδεμένο.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
1. Σηκώστε το βρόχο αυτιού
2. Περιστρέψτε το βρόχο δεξιά ή αριστερά για τοποθέτηση στο δεξί ή το αριστερό αυτί.
3. Τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί
4. Περιστρέψτε το ακουστικό για τοποθέτηση του ηχείου στο αυτί.
5. Τοποθετήστε το ηχείο και ευθυγραμμίστε το μικρόφωνο

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΔΟΧΗ / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ
Για καλύτερη απόδοση, τοποθετήστε το κινητό τηλέφωνο στην ίδια πλευρά του σώματος σας με το ακουστικό.
Για αποδοχή ή τερματισμό κλήσης, πιέστε ελαφρά το πλήκτρο ελέγχου κλήσεων
Για πραγματοποίηση μιας κλήσης, εισάγετε τον αριθμό στο κινητό σας τηλέφωνο, πιέστε αποστολή και η κλήση μεταφέρεται
αυτόματα στο ακουστικό: δεν χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο ελέγχου κλήσης.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΑΣΗΣ
Πιέστε πάνω ή κάτω το πλήκτρο έντασης για αυξητικά βήματα έντασης. Θα ακούσετε 2 τόνους (υψηλός τόνος
ακολουθούμενος από χαμηλό τόνο) στο όριο έντασης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής. Επιλέξτε πάντα μέτρια επίπεδα έντασης.

ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε, πιέστε δύο φορές το πλήκτρο ελέγχου κλήσης.
Θα ακούσετε ένα υψηλό τόνο μετά από κάθε διπλό πάτημα πλήκτρου

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
Όταν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο, πιέστε το πλήκτρο ελέγχου κλήσης για 2 δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιήσετε την φωνητική κλήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για χρήση της φωνητικής κλήσης, η φωνητική κλήση πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε το εγχειρίδιο του κινητού σας τηλεφώνου για
περισσότερες πληροφορίες.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΗΣ
Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ελέγχου κλήσεων για 2 δευτερόλεπτα για απόρριψη μιας κλήσης.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
Για προώθηση μιας κλήσης από το τηλέφωνο στο ακουστικό, πιέστε το πλήκτρο ελέγχου κλήσεων για 3 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Για προώθηση μιας κλήσης από το ακουστικό στο κινητό σας τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ελέγχου κλήσης μέχρι να ακουστεί ένας ήχος.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΜΠΛΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΒΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΣΒΗΝΕΙ
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ
ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ ΚΛΗΣΗ ΑΝΑΒΕΙ ΜΟΒ. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ

ΑΚΥΡΩΣΗ
ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ ΑΝΑΒΕΙ ΜΟΒ. ΠΙΕΣΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ. ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ
Το ακουστικό δεν λειτουργεί με το τηλέφωνο Το ακουστικό δεν ήταν σε λειτουργία ανίχνευσης όταν έγιναν οι

επιλογές του κινητού τηλεφώνου. Δείτε τις οδηγίες συγχρονισμού
Δεν πραγματοποιήθηκε εισαγωγή του κωδικού • Το τηλέφωνο δεν εντόπισε το ακουστικό. Επαναλάβετε την

διαδικασία συγχρονισμού.
• Έγιναν λανθασμένες επιλογές στο κινητό σας τηλέφωνο.

Επαναλάβετε την διαδικασία συγχρονισμού.
Δεν μπορούν να με ακούσουν όσοι με καλούν ή δεν μπορώ εγώ να
τους ακούσω / τον ήχο κλήσης

• Το ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. Πιέστε το πλήκτρο
ελέγχου κλήσης για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε έναν
ήχο ή η λυχνία ανάψει μπλε.

• Το ακουστικό σας είναι εκτός εμβέλειας . Μετακινήστε το
ακουστικό κοντά στο κινητό τηλέφωνο ή την συσκευή
Bluetooth.

• Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη. Φορτίστε με τον φορτιστή
που προσφέρεται.

• Η ένταση είναι χαμηλή. Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα
πάνω

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Χρόνος ομιλίας : μέχρι 6 ώρες
Χρόνος αναμονής: σχεδόν 200 ώρες
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
Εύρος: 10 μέτρα
Απαιτήσεις ενέργειας: 5V DC – 300mA
Version: Bluetooth 2.0
Αποθήκευση και χρήση: 10ο C – 40o C
* Η απόδοση μπορεί να διαφέρει. Το ακουστικό μπορεί να λειτουργεί μέχρι 4 μέρες χωρίς φόρτιση (με μέσο όρο ομιλίας 1,5 ώρες ημερησίως)


