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Prezentare generală căşti
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Casca intraauriculară
dreapta
Da

Apăsaţi şi menţineţi apăsat 2 secunde

Cască dezactivată

Apăsaţi şi menţineţi apăsat 4 secunde

Redare/pauză*

Apăsaţi 1 dată (1x)

Melodia următoare*

Apăsaţi de 2 ori (2x)

Melodia anterioară*

Apăsaţi de 3 ori (3x)

Siri, Google
Now

Apăsaţi şi menţineţi apăsat 2 secunde

Apel

Apăsaţi 1 dată (1x)

Împerechere
Bluetooth®

Cu căştile oprite, apăsaţi şi menţineţi apăsat 4 secunde

Volum ridicat

Atingeţi (senzor tactil)

Volum scăzut

Atingeţi şi menţineţi (senzor tactil)

Casca intraauriculară
stânga

NOTĂ *Funcţionalitatea variază depinzând de aplicaţie. Este posibil să nu funcţioneze cu aplicaţii
bazate pe web.

Siguranţa înainte de toate

Citiţi ghidul cu instrucţiuni de siguranţă pentru informaţii importante privind siguranţa, încărcarea,
bateria şi normele înainte de a utiliza casca.
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Împerechere

Împerecherea

Prima dată când porniţi căştile, procesul de împerechere începe.
1

Pentru a porni căştile, apăsaţi şi menţineţi apăsată casca intra-auriculară dreapta până când auziţi
„pairing” (în curs de împerechere) şi LED-ul
luminează intermitent roşu şi alb.

R

PLT BBFIT
2100 Series

2

Activaţi Bluetooth® pe telefonul dvs. pentru a căuta dispozitive noi.
• iPhone > Setări > Bluetooth > Pornit*
• Setările pentru Android > > Bluetooth > Pornit > Scanare*

NOTĂ *Meniurile pot varia în funcţie de dispozitiv.
3

Selectaţi „Seria PLT BBFIT 2100”.
Dacă este necesar, introduceţi patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptaţi
conexiunea.
Odată ce aceasta este asociată cu succes, auziţi „asociere reuşită” iar indicatorul
va înceta să
clipească.
NOTĂ Pentru a permite anunţarea numelui apelantului, permiteţi accesul la contacte dacă telefonul
vă solicită aceasta.

Mod împerechere

Cu căştile oprite, apăsaţi şi menţineţi apăsat pe casca intra-auriculară dreapta până când auziţi
„pairing” (în curs de împerechere).
NOTĂ Acum puteţi conecta până la 2 dispozitive la căştile dvs.
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Potrivire şi încărcare

Montare

Încărcare

1

Pentru performanţă sonoră optimă şi potrivire confortabilă şi sigură, aşezaţi-le în jurul capului.

2

Rotiţi elementul pentru ureche într-un interval de plus-minus 20° pentru o potrivire optimă şi
experienţă audio.

Încărcarea completă a căştilor durează 2 ore. LED-ul căştilor se stinge după ce încărcarea este
finalizată.

R

Încărcare rapidă

Încărcaţi căştile timp de 15 minute pentru până la o oră întreagă de ascultare.
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Opţiuni elementare
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Pornire sau oprire
alimentare

Apăsaţi şi menţineţi apăsată casca intra-auriculară dreapta până când auziţi „power on” (pornire)
sau „power off” (oprire).

Ajustarea volumului

Casca intra-auriculară stânga are un buton cu senzor tactil. Este necesară doar o atingere uşoară.

Redarea sau întreruperea
sunetului
Selectarea piesei

Utilizarea Siri, Google
Now

1

Pentru a mări volumul, atingeţi casca intra-auriculară stânga.

2

Pentru a micşora volumul, atingeţi şi menţineţi atinsă casca intra-auriculară stânga.
Apăsaţi pe casca intra-auriculară dreapta.

NOTĂ Această funcţionalitate variază în funcţie de aplicaţie.
Apăsaţi de două ori pe casca intra-auriculară dreapta pentru salt la următoarea melodie sau
apăsaţi de trei ori pentru a reda melodia anterioară.
NOTĂ Această funcţionalitate variază în funcţie de aplicaţie. Este posibil să nu funcţioneze cu
aplicaţii bazate pe web.
Căştile dvs. intra-auriculare acceptă asistenţi personali virtuali (Virtual Personal Assistants - VPA)
precum Siri şi Google Now.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată casca intra-auriculară dreapta timp de două secunde pentru a utiliza
VPA-ul dispozitivului dvs.

Efectuarea/preluarea/
încheierea apelurilor

Preluarea sau terminarea unui apel
Apăsaţi pe casca intra-auriculară dreapta.
Preluarea unui al doilea apel
Mai întâi, apăsaţi casca intra-auriculară dreapta pentru a încheia apelul curent, apoi apăsaţi din
nou pentru a răspunde la noul apel.
Răspundere la apeluri de pe un al doilea dispozitiv
Este uşor să răspundeţi la apelurile primite pe două dispozitive.
Dacă sunteţi într-o convorbire, veţi auzi un ton de apel de notificare despre primirea unui apel de
pe al doilea dispozitiv asociat.
Pentru a răspunde la un al doilea apel de pe celălalt dispozitiv, apăsaţi casca intra-auriculară
dreapta pentru a încheia apelul curent şi apăsaţi din nou pentru a răspunde la noul apel. Dacă
optaţi să nu răspundeţi la al doilea apel, acesta va fi direcţionat către căsuţa vocală.
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Mai multe caracteristici

Instalaţi aplicaţia

Utilizaţi căştile intra-auriculare la capacitate maximă prin descărcarea aplicaţiei noastre gratuite
BackBeat pentru iOS/Android™.
Prin intermediul acestei aplicaţii puteţi:
• Reda în flux o listă de redare, utiliza un cronometru, personaliza setările de volum şi altele
• Gestiona conectarea căştilor dvs. intra-auriculare la alte dispozitive
• Schimbaţi limba căştilor
• Activa/dezactiva setări
• Find MyHeadset
• Vizualizaţi ghidul de utilizare
Aplicaţia vă va ghida pe parcursul primului proces de împerechere, în cazul în care căştile intraauriculare nu sunt împerecheate cu dispozitivul.
Pentru beneficii maxime, instalaţi aplicaţia BackBeat pe fiecare dispozitiv împerecheat cu căştile
dvs. intra-auriculare.

Mod Repaus profund

Dacă vă lăsaţi căştile pornite, dar în afara zonei de acoperire a dispozitivului dvs. împerecheat, va
economisi energie intrând în modul DeepSleep, după 90 de minute, şi în modul oprire, după 7 zile.
Pentru a părăsi modul DeepSleep, alegeţi:
• După 90 de minute, apăsaţi pe casca intra-auriculară dreapta. Dacă primiţi un apel, apăsaţi pe
casca intra-auriculară dreapta din nou pentru a răspunde apelului.
• După 7 zile, resetaţi prin oprire şi pornire.
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Asistenţă

AVEŢI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENŢĂ?
plantronics.com/support
Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth este marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Plantronics are loc sub licenţă. Apple

şi Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi alte ţări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.
Patente în aşteptare.
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