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Witamy!

Gratulujemy zakupu nowego produktu firmy Plantronics. W niniejszej instrukcji użytkowania
opisano konfigurację i użytkowanie słuchawek Explorer 10 headset.
Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy zapoznać się z ważnymi informacjami na
temat zachowania bezpieczeństwa znajdującymi się w broszurze pt. „Instrukcje
bezpieczeństwa”.
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Zawartość opakowania

Słuchawka

Kabel do ładowarki USB

NOTA Zawartość opakowania może różnić się w zależności od produktu.
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Opis słuchawki

Gniazdo ładowarki
Przycisk odbioru/zakończenia rozmowy
Przycisk głośności: umożliwia przewijanie ustawień głośności
Wskaźnik LED słuchawki
Przycisk zasilania

Zapewnij sobie
bezpieczeństwo

Przed użyciem słuchawki należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa,
ładowania, akumulatora oraz informacjami prawnymi.
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Parowanie i ładowanie

Parowanie

Zapewnij sobie bezpieczeństwo! Przed zainstalowaniem lub rozpoczęciem korzystania z
urządzenia należy zapoznać się z ważnymi informacjami na temat zachowania bezpieczeństwa,
znajdującymi się w osobnej broszurze.
1
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Po założeniu słuchawki włącz ją. Po pierwszym włączeniu słuchawek rozpocznie się proces
parowania. Usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie), a wskaźnik stanu słuchawki zacznie
migać na red and blue.

Uruchomić funkcję Bluetooth®w swoim telefonie i ustawić dla niej wyszukiwanie nowych
urządzeń.
• iPhone Settings (Ustawienia) > Bluetooth > On*(Wł.)
• Android™Settings (Ustawienia) > Bluetooth: On (Wł.) > Scan for devices* (Wyszukaj urządzenia)

NOTA * Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.
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Wybierz „PLT_E10”.
W razie potrzeby wpisz cztery zera (0000) jako hasło lub zaakceptuj połączenie.
Po pomyślnym ukończeniu parowania usłyszysz komunikat „pairing successful” (parowanie
udane).

Aktywuj tryb parowania
Korzystanie z dwóch
telefonów
Ponowne nawiązywanie
połączenia

Ładowanie

Naciskaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy do momentu, gdy wskaźnik zaświeci się na
czerwono i niebiesko i usłyszysz „pairing” (parowanie).
Technologia Multipoint pozwala sparować ze słuchawką drugi telefon i odbierać połączenia z
każdego z telefonów. Informacje na temat parowania drugiego lub nowego telefonu można
znaleźć w punkcie „Aktywuj tryb parowania”.
Słuchawka Bluetooth ma maksymalnie 10 metrów efektywnego zasięgu. W przypadku
przerwania połączenia słuchawka spróbuje ponownie je nawiązać. Jeśli słuchawka nie wznowi
połączenia automatycznie, naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy lub ręcznie
nawiąż połączenie, korzystając z menu Bluetooth w telefonie.
Akumulator nowej słuchawki umożliwia przeprowadzenie procesu parowania oraz wykonanie
kilku połączeń. Pełne ładowanie słuchawki trwa 2 godziny. Po zakończeniu ładowania wskaźnik
gaśnie.
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Zakładanie

Słuchawkę można nosić zarówno na lewym, jak i na prawym uchu. Aby dopasować słuchawkę,
należy obrócić zaczep na ucho (jak pokazano poniżej).
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Podstawowe funkcje

Odebranie lub
zakończenie rozmowy

Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy

Wyreguluj głośność
Wyciszenie
Ponownie wybierz numer
Wybieranie głosowe
(funkcja telefonu)

.

Naciśnij przycisk głośności

, aby przeglądać ustawione poziomy.

Podczas aktywnego połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności przez 2 sekundy.
Usłyszysz „mute on” (wyciszenie włączone) lub „mute off” (wyciszenie wyłączone).
Aby wybrać ostatni wybrany numer, naciśnij dwukrotnie przycisk odbioru/zakończenia rozmowy
.
Jeśli w smartfonie jest włączona funkcja asystenta głosowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk
odbioru/zakończenia rozmowy przez 2 sekundy i poczekaj na komunikat.

8

Dane techniczne

Czas rozmów

Do 11 godzin

Czas czuwania

Do 12 dni

Zasięg działania
(zakres)

Do 10 metrów, klasa II

Waga słuchawki

10 gramów

Gniazdo ładowania

Ładowanie przez złącze micro-USB

Rodzaj akumulatora

Niewymienny, polimerowy litowo-jonowy

Czas ładowania
(pełnego)

2 godziny do pełnego naładowania

Zasilanie

5 V, prąd stały – 180 mA

Wersja Bluetooth

Bluetooth v3.0

Profile Bluetooth

Hands-Free (HFP) 1.6 i Headset (HSP) 1.2; Advanced Audio Distribution Profile
(A2DP)

Temperatura pracy

0–50°C (32°F–122°F)

Temperatura
przechowywania

-40–85°C (-40°F–185°F)

Temperatura
ładowania

0°C–40°C (32°F–104°F)
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Pomoc

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.: 8-800-100-64-14
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*

* Pomoc w języku angielskim

Informacje na temat bezpieczeństwa: patrz oddzielna broszura
Szczegóły 2-letniej gwarancji: plantronics.com/warranty

POTRZEBUJESZ POMOCY?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc.
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