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Oikea
korvanappi

Virta päällä Pidä painettuna kahden sekunnin ajan

Virta pois päältä Pidä painettuna neljän sekunnin ajan

Toisto/tauko* Paina yhden kerran

Seuraava kappale* Paina kaksi kertaa

Edellinen kappale* Paina kolme kertaa

Siri, Google
Now

Pidä painettuna kahden sekunnin ajan

Soita Paina yhden kerran

Bluetooth®-pariliitos Kytke kuulokkeisiin virta ja pidä painiketta painettuna neljän
sekunnin ajan

Vasen
korvanappi

Lisää
äänenvoimakkuutta

Napauta (kosketusanturi)

Laske
äänenvoimakkuutta

Kosketa ja pidä paikallaan (kosketusanturi)

HUOMAUTUS *Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei välttämättä toimi verkkopohjaisten
sovellusten kanssa.

Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja
säädöksiin liittyvät ohjeet.

Kuulokkeen osat

Käytä turvallisesti!
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Kuuloke aloittaa pariliitoksen muodostamisen, kun siihen kytketään virta ensimmäisen kerran.

1 Kytke kuulokkeisiin virta painamalla oikeaa korvanappia, kunnes kuulet tilailmoituksen ”pairing”
(muodostetaan pariliitosta) ja merkkivalo  vilkkuu punainen ja valkoinen.

R

PLT BBFIT 
2100 Series

R

2 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
• iPhone > Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*

• Android > Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä) > Scan (Etsi)*

HUOMAUTUS *Valikot voivat vaihdella laitteittain.

3 Valitse PLT BBFIT 2100 -sarja.
Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

Kun pariliitos on muodostettu, kuulet "pairing successful" (pariliitos valmis) -ilmoituksen, ja
merkkivalo  lopettaa vilkkumisen.
HUOMAUTUS Voit ottaa käyttöön soittajan nimen ilmoituksen sallimalla puhelimessasi olevien
yhteystietojen käytön, jos puhelin sitä pyytää.

Katkaise kuulokkeesta virta ja napauta oikeaa korvanappia, kunnes kuulet tilailmoituksen ”pairing”
(muodostetaan pariliitosta).
HUOMAUTUS Kuulokkeeseen voi yhdistää enintään kaksi laitetta.

Pariliitos

Pariliitoksen
muodostaminen

Pariliitostila
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1 Kuulokkeet toistavat ääntä parhaiten ja istuvat tukevasti, kun kierrät ne pääsi ympärille.

2 Käännä korvatyynyä enintään 20 astetta myötä- tai vastapäivään, jotta saat parhaan mahdollisen
istuvuuden ja äänenlaadun.

Kuulokkeiden lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia. Merkkivalo sammuu, kun lataus on
päättynyt.

R

15 minuutin latauksella saat jopa tunnin kuunteluaikaa.

Päähän sovittaminen ja lataaminen

Säätäminen

Lataaminen

Pikalataus

5



:02 :04

:04

x1 x2 x3

:02 x1

Siri
Google Now

R

L

Paina oikeaa korvanappia, kunnes kuulet tilailmoituksen ”power on” (virta päällä) tai ”power off”
(virta pois päältä).

Vasemmassa korvanapissa on kosketusanturipainike, jota tarvitsee vain koskea kevyesti.

1 Lisää äänenvoimakkuutta napauttamalla vasenta korvanappia.

2 Vähennä äänenvoimakkuutta koskettamalla vasenta korvanappia ja pitämällä sormi paikallaan.

Napauta oikeaa korvanappia.
HUOMAUTUS Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan.

Siirry seuraavaan kappaleeseen kaksoisnapauttamalla oikeaa korvanappia tai siirry edelliseen
kappaleeseen napauttamalla oikeaa korvanappia kolme kertaa.
HUOMAUTUS Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei välttämättä toimi verkkopohjaisten
sovellusten kanssa.

Kuulokkeet tukevat virtuaaliavustajia, kuten Siriä ja Google Now'ta.

Käytä laitteesi virtuaaliavustajaa painamalla oikeaa korvanappia kaksi sekuntia.

Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen
Napauta oikeaa korvanappia.

Vastaaminen toiseen puheluun
Päätä ensin meneillään oleva puhelu napauttamalla oikeaa korvanappia ja vastaa sitten uuteen
puheluun napauttamalla oikeaa korvanappia uudelleen.

Toisesta laitteesta tulevaan puheluun vastaaminen
Voit vastata kahdesta laitteesta tuleviin puheluihin.

Jos yksi puhelu on käynnissä, kuulet soittoäänen toisesta pariliitetystä laitteesta merkkinä
tulevasta puhelusta.

Voit vastata toisesta laitteesta tulevaan puheluun lopettamalla käynnissä olevan puhelun
napauttamalla oikeaa korvanappia. Vastaa uuteen puheluun napauttamalla oikeaa korvanappia
uudelleen. Jos et vastaa, toinen puhelu menee vastaajaan.

Peruskäyttö

Virran kytkeminen

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Äänen toistaminen /
toiston keskeyttäminen

Kappaleen valinta

Sirin tai Google Now’n
käyttö

Soittaminen/
vastaaminen/
lopettaminen
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Ota kaikki irti kuulokkeistasi lataamalla ilmainen BackBeat-sovelluksemme iOS- tai Android™-
laitteeseen.

Sovelluksen ominaisuudet:
• Suoratoista soittolistoja, käytä sekuntikelloa, muuta ääniasetuksia ja paljon muuta

• Hallitse kuulokkeiden yhteyksiä eri laitteisiin

• Vaihda kuulokkeen kieli

• Muuta asetuksia

• Find MyHeadset

• Tutustu käyttöohjeeseen

Sovellus auttaa tekemään ensimmäisen pariliitoksen, jos kuulokkeita ei ole vielä yhdistetty
lähdelaitteeseen.

Voit asentaa BackBeat-sovelluksen kaikkiin kuulokkeiden kanssa käyttämiisi mobiililaitteisiin.

Jos kuulokkeisiin on kytketty virta ja ne ovat pariliitetyn laitteen kuuluvuusalueen ulkopuolella yli
90 minuuttia, kuulokkeet siirtyvät akun säästämiseksi DeepSleep-tilaan ja sammuvat 7 päivän
kuluttua.

Poista DeepSleep-tila käytöstä tekemällä jompikumpi seuraavista:
• 90 minuutin kuluttua napauta oikeaa korvanappia. Jos puhelin soi, vastaa napauttamalla oikeaa

korvanappia uudelleen.

• 7 päivän jälkeen: nollaa katkaisemalla virta ja kytkemällä se uudelleen.

Muut ominaisuudet

Sovelluksen asentaminen

DeepSleep-tila
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Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronics Inc:llä on lupa. Apple ja Siri ovat Apple
Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentteja haetaan.
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