
OPI LISÄÄ

BackBeat™ 903+ -Bluetooth®-kuulokkeet
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PIKAKATSAUS TOIMINTOIHIN

PUHELUPAINIKE
•	 Puheluun	vastaaminen	tai	puhelun	lopetus	(1 

napautus)
•	 Uudelleenvalinta	(2 napautusta)
•	 Puhelimen	ääniohjaustoiminnon	käynnistys	(2 

sekunnin painallus, kunnes valintaääni kuuluu)
•	 Katkenneen	Bluetooth-yhteyden	palautus		

(1 napautus, jos kuulokkeet eivät muodosta 
yhteyttä automaattisesti uudelleen)

•	 Vastaamattoman	puhelun	merkkivalon	kuittaus	
(1 napautus)

•	 Puhelun	hylkääminen	(2 sekunnin painallus)
•	 Puhelun	siirto	puhelimeen/puhelimesta		 	

(puhelun aikana 2 sekunnin painallus)
•	 Käynnissä	olevan	puhelun	merkkivalo	
käyttöön	/	pois	käytöstä	(virta kytkettynä 
puhelupainikkeen ja äänenvoimakkuuden 
lisäyspainikkeen 2 sekunnin painallus)

MICRO-USB-LATAUSLIITÄNTÄ
•	 Käyttö	verkkolaitteella:	

1 tunti ennen ensimmäistä käyttökertaa 
3 tuntia (täysi lataus)

•	 Älä	käytä	kuulokkeita	latauksen	aikana.

ÄÄNENVOIMAKKUUS-/
KAPPALEENVAIHTOPAINIKE
•	 Äänenvoimakkuuden	säätö	(1 napautus vaihtaa 

voimakkuutta yhden tason verran)
•	 Seuraava/edellinen	kappale	(2 sekunnin 

painallus kappaletta kohti)
•	 OpenMic™	käyttöön	/	käytöstä	pois	

(puhelupainikkeen ja äänenvoimakkuuden 
lisäyspainikkeen 3 sekunnin painallus)

MERKKIVALO
•	 Lataus	(palaa punaisena)
•	 Täyteen	ladattu	(lyhyt sininen välähdys)
•	 Vähäinen	lataus	(2 punaista välähdystä 

15 minuutin välein)
•	 Puhelu	käynnissä	(sininen välähdys 2 

sekunnin välein)
•	 Vastaamaton	puhelu	(3 violettia 

välähdystä toistuvasti 5 minuutin ajan tai 
kunnes puhelu kuitataan)

•	 Pariliitostila	(vilkkuu sinisenä ja punaisena) 

MUSIIKKI-PAINIKE
•	 Toisto/tauko (1 napautus)
•	 Bassotehostus	(2 sekunnin painallus)
•	 Musiikin	tai	puhelun	mykistys	(1 napautus)
•	 Käytä	OpenMic™-toimintoa	musiikin	
toiston	keskeyttämiseen	ja	mikrofonin	
aktivoimiseen	(1 napautus)	

VIRTA-/PARILIITOSPAINIKE
•	 Virran	kytkentä/katkaisu	(2 sekunnin 

painallus kytkee virran, 4 sekunnin 
painallus katkaisee sen)

•	 Pariliitoksen	käyttöönotto	alkuasetuksen	
jälkeen	(paina, kunnes merkkivalo vilkkuu 
punaisena ja sinisenä)

•	 Akun	lataustason	tarkistus	(1 napautus)

+
-

Käytä	turvallisesti!	Lue	tärkeät	
turvallisuusohjeet	sekä	akun	lataamiseen,	
akkuun	ja	säädöksiin	liittyvät	ohjeet	ennen	
kuulokkeiden	käyttöönottoa.
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PUHELIMEN KYTKEMINEN

Pariliitos yhdistää kuulokkeet 
puhelimeen. Pariliitos täytyy 
muodostaa vain kerran, paitsi 
jos puhelimesi kadottaa 
yhteyden tai jos haluat 
muodostaa pariliitoksen 
uuteen puhelimeen.

1. ALKUVALMISTELUT

Ota Bluetooth-toiminto käyttöön 
 laitteessasi ja etsi tai lisää uusia 
Bluetooth-laitteita.

Eri	puhelimissa	on	erilaiset	valikot:

iPhone: Settings (asetukset) > General 
(yleistä) > Bluetooth > On (käytössä) 
(aloittaa laitteiden haun)

BlackBerry®-älypuhelin:	Settings/
options (Asetukset/vaihtoehdot) > 
Bluetooth: On (Käytössä) > Search for 
devices (Etsi laitteita).

2. ASETUKSET

Ensimmäinen	käyttökerta	
pakkauksesta	purkamisen	jälkeen:

Kun kuulokkeisiin ei ole vielä 
kytketty virtaa, käynnistä Bluetooth-
pariliitostila painamalla virta- ja 
pariliitospainiketta 2 sekunnin ajan 
Merkkivalo vilkkuu pariliitostilan 
merkiksi sinisenä ja punaisena.

Uuden	puhelimen	pariliitoksen	
muodostaminen	/	alkuperäisen	
yhdistäminen	uudelleen:

Katkaise kuulokkeista virta ja paina 
virta- ja pariliitospainiketta, kunnes 
merkkivalo vilkkuu sinisenä ja 
punaisena.

3. YHDISTÄMINEN

Valitse "PLT_BB903+" laitteen 
näyttämästä Bluetooth-laitteiden 
luettelosta.

Jos laite kysyy tunnuslukua, näppäile 
neljä nollaa (0000). Näytöllä voi 
näkyä ****.

Jotkut puhelimet pyytävät myös 
vahvistamaan yhteyden pariliitoksen 
muodostamisen jälkeen.

Kuulokkeen merkkivalo lopettaa 
vilkkumisen sinisenä ja punaisena, 
kun pariliitos/yhteys on muodostettu.

Voit soittaa puheluita käyttämällä 
laitteen numeronäppäimiä tai 
ääniohjausta.

PLT_BB903+
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KUULOKKEEN SÄÄTÄMINEN

Parhaan äänenlaadun sekä kuulokkeiden tukevan ja mukavan 
istumisen takaamiseksi kuulokkeet tulee säätää siten, että ne 
lepäävät mukavasti korvissa ja niskalla.

1. Kierrä stereojohto niskasi ympäri.

2. Vie toinen korvanappi korvaan ja aseta korvaosa paikalleen 
säätämällä teleskooppi- ja kiertonivelvartta.

3. Toista vaihe kaksi ja jatka säätämistä, kunnes molemmat 
korvaosat lepäävät mukavasti korvissasi. 
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KUUNTELE ÄÄNTÄ

MITÄ KUULET MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA? MILLOIN KUULET ÄÄNEN

Listening	time:	(5	hrs,		
4	hrs,	3	hrs,	2	hrs,	1	hr)

Kuunteluaika:	(5 h,	4 h,	3 h,	2 h,	
1 h)

Kun olet painanut virtapainiketta 2 sekunnin ajan virran 
kytkemiseksi tai lyhyen painalluksen jälkeen musiikin 
toiston aikana

Battery	low Akun	virta	vähissä Noin 30 minuuttia ennen kuin akku on ladattava 

Recharge	battery Lataa	akku Noin 10 minuuttia ennen kuin akku on ladattava 

Connected Yhteys	muodostettu Kun olet painanut virtapainiketta virran kytkemiseksi tai 
katkenneen Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi 

Incoming	call Saapuva	puhelu Kun tuleva puhelu soi puhelimessa

Track	forward/back Seuraava/edellinen	kappale Kun olet painanut 2 sekuntia seuraavan kappaleen (+) tai 
edellisen kappaleen (-) painiketta

Mute	on Mykistys	käytössä Napautettuasi musiikkipainiketta puhelun aikana

Mute	off Mykistys	pois	käytöstä Mykistetyn puhelun aikana napautettuasi musiikkipainiketta 

Lost	connection Yhteys	katkennut Kun puhelin kadottaa Bluetooth-yhteyden kuulokkeisiin

Kuulokkeet antavat 
useita tilavaroituksia, 
kun virta kytketään 
päälle/pois, kun 
kuunteluaika alkaa olla 
vähissä tai kun 
Bluetooth-yhteys 
puhelimeesi on 
häviämässä / 
muodostumassa 
uudelleen.
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VIHJEITÄ:

Soita puheluita ääniohjauksella: 
Kuulokkeet tukevat puhelimesi 
ääniohjaustoimintoa. Paina 
puhelupainiketta 2 sekunnin ajan, kunnes 
kuulet matalan merkkiäänen. Puhelin 
saattaa myös toistaa äänikehotteen kuten 
"Name Please". Katso tarkemmat tiedot 
puhelimesi käyttöoppaasta.

Kuuntele ympäristön ääniä:
Kuulokkeissa on OpenMic™-toiminto, joka 
keskeyttää musiikin toiston, kun haluat 
kuunnella ympäristön ääniä tai vaihtaa 
muutaman sanan jonkun kanssa. Napauta 
musiikkipainiketta kerran, ja toisto 
keskeytyy. Kun haluat jatkaa musiikin 
kuuntelua, paina painiketta uudelleen. 

Jos haluat poistaa tämän toiminnon 
käytöstä, paina puhelupainiketta ja 
äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta 
3 sekunnin ajan (kuulokkeista kuuluu 
matala, korkea ja matala ääni). Kun haluat 
ottaa toiminnon taas käyttöön, paina 
puhelupainiketta ja äänenvoimakkuuden 
vähennyspainiketta 3 sekunnin ajan 
(kuulokkeista kuuluu korkea, matala ja 
korkea ääni).

Tarkista akun varaus:
Jos kuulet 3 korkeaa merkkiääntä, kun 
puhut puhelua tai kuuntelet musiikkia, 
jäljellä on alle 10 minuuttia kuunteluaikaa. 

Muulloin voit tarkistaa akun varaustason 
napauttamalla virtapainiketta. Kuulokkeet 
kertovat, kuinka monta tuntia käyttöaikaa 
on jäljellä. 

Merkkivalo osoittaa akun varaustason 
vilkkumalla punaisena. 

1 välähdys = varaustaso yli 2/3  
2 välähdystä = 1/3 - 2/3  
3 välähdystä = varaus alle 1/3

Pysy laitteen lähellä: 
Bluetooth-toimintasäde puhelimen ja 
kuulokkeen välillä on enintään 10 metriä. 
Sen jälkeen ääni heikkenee ja yhteys 
 katkeaa. Saat parhaan äänenlaadun 
käyttämällä laitetta vasemmalla 
puolellasi.

Yhteyden uudelleen muodostaminen: 
Kuulokkeet yrittävät muodostaa 
uudelleen katkenneen Bluetooth-
yhteyden. Jos yhdistäminen ei onnistu, 
napauta puhelupainiketta kerran tai 
muodosta yhteys manuaalisesti laitteen 
Bluetooth-valikon kautta.



7

TEKNISET TIEDOT

Puhe/kuunteluaika	 Enintään 7 tuntia

Valmiusaika Enintään 7 päivää

Kantomatka	(toimintasäde) Enintään 10 metriä

Kuulokkeiden	paino 34 grammaa

Kuulokkeiden	mitat P x L x K = 330 mm x 20 mm (korvanapin levein kohta) x 57 
mm

Laturin	liitin Micro-USB-laturi

Akun	tyyppi Ladattava, ei-vaihdettava litiumionipolymeeri

Latausaika	(enintään) 3 tuntia

Virtavaatimukset 5V DC – 180 mA

Bluetooth-versio 2.1 + Enhanced Data Rate (EDR) ja eSCO-datapakettisiirto

Bluetooth-profiilit Advanced Audio Distribution (A2DP)-, Audio/Video Remote 
Control (AVRCP)-, Hands-free (HFP) v1.5-  
ja Headset (HSP) v1.1 -tuki

Käyttö-,	säilytys-	ja	
latauslämpötila

0 – 40°C (32°F – 104°F)
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TARVITSETKO OHJEITA?

Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
+44 (0)1793 842443*

Czech Republic 
+44 (0)1793 842443*

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

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

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  
+44 (0)1793 842443*

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

Finland 
Tel: 0800 117095

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

Plantronics BV 
Regus House 
Harcourt Centre 
Harcourt Road 
Dublin 2, Ireland 
Service ROI: 1800 551 896

  למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

További információk: 
+44 (0)1793 842443*

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

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

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej informacji:  
+44 (0)1793 842443*

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
+44 (0)1793 842443*

Дополнительная 
информация: 
+44 (0)1793 842443*

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
+44 (0)1793 842443*
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*Tuki englanniksi www.plantronics.com



Turvaohjeet:  
katso erilliset turvallisuusohjeet

Lisätietoja 2 vuoden rajoitetusta takuusta: 
www.plantronics.com/warranty

TARVITSETKO OHJEITA?

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

www.plantronics.com     
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