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Prawa
słuchawka

Słuchawka włączona Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

Słuchawka wyłączona Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy

Odtwarzanie/pauza* Naciśnij jeden raz (1x)

Następny utwór* Naciśnij dwa razy (2x)

Poprzedni utwór* Naciśnij trzy razy (3x)

Siri, Google
Now

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

Rozmowa Naciśnij jeden raz (1x)

Parowanie
Bluetooth®

Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy, gdy słuchawka jest
wyłączona

Lewa
słuchawka

Zwiększanie głośności Dotknij (czujnik dotyku)

Zmniejszanie
głośności

Dotknij i przytrzymaj (czujnik dotyku)

NOTA * Funkcje różnią się zależnie od aplikacji. Może nie działać z aplikacjami internetowymi.

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

Opis słuchawki

Zapewnij sobie
bezpieczeństwo
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Proces parowania rozpocznie się po pierwszym włączeniu słuchawek.

1 Aby włączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj prawą słuchawkę, aż zostanie odtworzony komunikat
„parowanie”, a wskaźnik LED  zacznie migać czerwony i biały.

R

PLT BBFIT 
2100 Series

R

2 Włączyć funkcję Bluetooth® w swoim telefonie i wyszukiwać nowe urządzenia.
• iPhone > Settings (Ustawienia) > Bluetooth > On* (Wł.)

• Android > Settings (Ustawienia) > Bluetooth > On (Wł.) > Scan* (Wyszukaj)

NOTA * Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.

3 Wybierz opcję „Seria PLT BBFIT 2100”.
W razie potrzeby wpisz cztery zera (0000) jako hasło lub zaakceptuj połączenie.

Po udanym sparowaniu usłyszysz komunikat „parowanie powiodło się”a wskaźnik  przestanie
migać.
NOTA W celu włączenia opcji informowania o imieniu i nazwisku osoby dzwoniącej, zezwól na dostęp
do kontaktów, gdy telefon wyświetli komunikat z takim żądaniem.

Gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj prawą słuchawkę, aż usłyszysz komunikat
„parowanie”.
NOTA Ze słuchawkami można sparować maksymalnie dwa urządzenia.

Parowanie

Parowanie

Tryb parowania
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1 Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku i wygodne, bezpieczne dopasowanie, ułóż słuchawki z tyłu
głowy.

2 Obróć wkładkę douszną pod kątem do 20°, aby zapewnić sobie optymalne dopasowanie i najlepszą
jakość dźwięku.

Proces pełnego ładowania akumulatorów słuchawki trwa 2 godziny. Po zakończeniu ładowania
wskaźnik LED gaśnie.

R

Ładowanie przez 15 minut zapewnia do godziny słuchania muzyki.

Dopasowanie i ładowanie

Zakładanie

Ładowanie

Szybkie ładowanie
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Naciśnij i przytrzymaj prawą słuchawkę, aż usłyszysz komunikat „słuchawka włączona” lub
„słuchawka wyłączona”.

Lewa słuchawka ma przycisk z czujnikiem dotyku. Wystarczy lekkie dotknięcie.

1 Aby zwiększyć głośność, dotknij lewej słuchawki.

2 Aby zwiększyć głośność, dotknij lewej słuchawki i przytrzymaj ją.

Naciśnij prawą słuchawkę.
NOTA Funkcje różnią się zależnie od aplikacji.

Naciśnij dwa razy prawą słuchawkę, aby przejść do następnego utworu, lub naciśnij trzy razy
prawą słuchawkę, aby odtworzyć poprzedni utwór.
NOTA Funkcje różnią się zależnie od aplikacji. Może nie działać z aplikacjami internetowymi.

Słuchawki obsługują wirtualnych asystentów osobistych (VPA), takich jak Siri i Google Now.

Naciśnij i przytrzymaj prawą słuchawkę przez 2 sekundy, aby korzystać z asystenta VPA
urządzenia.

Odebranie lub zakończenie rozmowy
Naciśnij prawą słuchawkę.

Odbieranie drugiej rozmowy
Naciśnij prawą słuchawkę, aby zakończyć bieżąca rozmowę, a następnie ponownie naciśnij prawą
słuchawkę, aby odebrać nową rozmowę.

Odbieranie rozmów z innego urządzenia
Odbieranie rozmów z dwóch telefonów jest proste.

Podczas rozmowy słychać sygnał informujący o rozmowie z drugiego sparowanego telefonu.

Aby odebrać rozmowę z drugiego telefonu, naciśnij prawą słuchawkę, aby zakończyć bieżąca
rozmowę, a następnie ponownie naciśnij prawą słuchawkę, aby odebrać nowa rozmowę. Można
też zignorować drugą rozmowę, a wtedy zostanie ona przekierowana do poczty głosowej.

Podstawowe funkcje

Włączanie i wyłączanie
zasilania

Regulacja głośności

Rozpoczęcie/wstrzymanie
odtwarzania dźwięku

Wybieranie utworów

Korzystanie z Siri i Google
Now

Rozpoczynanie/
odbieranie/kończenie

rozmów
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Zainstalowanie naszej bezpłatnej aplikacji BackBeat na urządzenia iOS/Android™ pozwoli Ci w
pełni wykorzystać możliwości słuchawek.

Za pomocą tej aplikacji możesz:
• Przesyłać strumieniowo listy odtwarzania, używać stopera, dostosować ustawienia głośności i

wiele innych

• Zarządzać połączeniem między słuchawkami a innymi urządzeniami

• Zmiana języka słuchawki

• Włączać/wyłączać poszczególne ustawienia

• Znajdź moją słuchawkę

• Przeglądać instrukcję użytkowania

Aplikacja poprowadzi Cię przez proces pierwszego parowania, jeśli słuchawki nie są sparowane z
urządzeniem.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zainstaluj aplikację BackBeat we wszystkich urządzeniach
sparowanych ze słuchawkami.

Jeśli włączone słuchawki będą znajdować się poza zasięgiem sparowanego urządzenia, przejdą one
po 90 minutach w tryb DeepSleep i wyłączą się po 7 dniach w celu oszczędzania energii.

Aby wyłączyć tryb DeepSleep:
• Po 90 minutach naciśnij prawą słuchawkę. Jeśli ktoś do Ciebie dzwoni, naciśnij ponownie prawą

słuchawkę, aby odebrać rozmowę.

• Po 7 dniach zresetuj słuchawki przez wyłączenie ich i ponowne włączenie.

Więcej funkcji

Instalowanie aplikacji

Tryb DeepSleep
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Pomoc

POTRZEBUJESZ POMOCY?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018 Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. używanym przez firmę Plantronics Inc. na podstawie licencji. Apple i
Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do
ich prawnych właścicieli.

Patenty zgłoszone.

212895-21 (08.18)
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