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Latausliitäntä

Kuulokkeiden merkkivalo (LED)

Keskipainike: toista/keskeytä musiikki

Keskipainike: puheojauksen käyttöönotto, haku ja muut älypuhelimen toiminnot

Keskipainike: vastaa/lopeta/hylkää puhelu

Keskipainike: uudelleen soitto

Keskipainike: kytke virta päälle/pois

Keskipainike: akun ja yhteyden tilan tarkistaminen

+ Äänenvoimakkuuden lisäyspainike: vaihda seuraavaan kappaleeseen

+ Äänenvoimakkuuden lisäyspainike: lisää äänenvoimakkuutta

- Äänenvoimakkuuden vähennyspainike: vaihda edelliseen kappaleeseen

- Äänenvoimakkuuden vähennyspainike: vähennä äänenvoimakkuutta

+ tai - Äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainike: mykistä / poista mykistys

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

Johdon säätimien osat

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

1 Kytke kuulokkeisiin virta painamalla keskipainiketta , kunnes kuulet tilailmoituksen "pairing"
(muodostetaan pariliitosta) ja merkkivalo vilkkuu red and blue.

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 BBFIT300 SERIES .
Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

Kun pariliitos on muodostettu, kuulet "pairing successful" (pariliitos valmis) -ilmoituksen, ja
merkkivalo lopettaa vilkkumisen.

Katkaise kuulokkeesta virta ja paina keskipainiketta , kunnes kuulet tilailmoituksen "pairing"
(muodostetaan pariliitosta).
HUOMAUTUS Kuulokkeeseen voi yhdistää enintään kaksi laitetta.

Pariliitos

Pariliitoksen
muodostaminen

Pariliitostila
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Paina keskipainiketta kahden sekunnin ajan, kunnes kuulet ilmoituksen "power on" (virta kytketty)
tai "power off" (virta katkaistu).

Perustiedot

Virran kytkeminen
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Napauta keskipainiketta .

Paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta ylös (+) tai alas (–).

Puheluun vastaaminen tai
puhelun lopettaminen

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

6



Kuuntele musiikkia, podcasteja, navigointiohjeita ja muuta suoratoistettua ääntä kuulokkeen
kautta.
HUOMAUTUS Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan.

Äänen toistaminen / toiston keskeyttäminen
Napauta keskipainiketta.

Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen
Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) vähintään sekunnin ajan.

Musiikkia ja paljon muuta
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Kappaleen toistaminen uudelleen alusta
Kun toisto on keskeytetty, voit aloittaa kappaleen alusta napauttamalla keskipainiketta.

Edellisen kappaleen toistaminen
Paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta, kunnes äänimerkki kertoo, että parhaillaan soivan
kappaleen toisto aloitetaan alusta. Siirry edelliseen kappaleeseen painamalla painiketta kahdesti
(kummallakin kerralla siihen asti, kunnes kuulet äänimerkin).

Musiikin ja puhelujen hallinta
Paina kuulokkeen johdossa olevaa puhelunhallintapainiketta oikealla tai vasemmalla kädellä.
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Jos kuulokkeen Bluetooth-yhteys puhelimeen katkeaa, se yrittää automaattisesti muodostaa
yhteyden uudelleen.

Jos yhdistäminen ei onnistu, napauta mitä tahansa painiketta kerran tai muodosta yhteys
manuaalisesti puhelimen Bluetooth-toiminnon kautta. Jos kuuloke on kuuluvuusalueen
ulkopuolella yli 90 minuuttia, se siirtyy DeepSleep-tilaan.

Pidä puhelun aikana äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta painettuna, kunnes kuulet
tilailmoituksen "mute on" (mykistys käytössä) tai "mute off" (mykistys poissa käytöstä). Kun
mykistys on käytössä, kuuloke antaa merkkiäänen 15 minuutin välein.

Voit soittaa viimeksi soitettuun numeroon uudelleen napauttamalla kahdesti keskipainiketta .

Yhteyden uusiminen

Kuulokemikrofonin
mykistäminen

Uudelleenvalinta
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Latausliitännän peittävä luukku on johdon ohjaimen vasemmalla puolella. Avaa luukku
sormenkynnellä. Lataa akku täyteen ennen käyttöä parhaimman suorituskyvyn saamiseksi.

Kuulokkeiden akun lataaminen tyhjästä täyteen kestää noin kaksi tuntia. Latauksen aikana
merkkivalo on punainen. Kun lataus on valmis, valo sammuu.

Kuulokkeiden äänenlaatu on parhaimmillaan, kun ne asettuvat tiiviisti korvakäytävään. Valitse
sinulle parhaiten sopiva korvasovite kokeilemalla eri kokoja. Saatat joutua käyttämään toisessa
korvassa eri kokoista sovitetta kuin toisessa parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Oikean
korvasovitteen ura on suurempi kuin vasemman korvasovitteen.

1 Sovita korvaan Laita korvanapit korviin ja varmista, että vakainlenkki istuu oikein korvassa ja
tukee kuuloketta.

Vakainlenkin tulee istua mukavasti korvassa.

Kuuntele sovitteita kokeillessasi lempikappalettasi ja valitse sovite, jolla istuvuus ja äänenlaatu on
paras.

2 Irrota korvasovite Irrota korvasovite vetämällä sitä kohtalaisella voimalla kohtisuoraan ulospäin.

Lataaminen ja päähän sovittaminen

Lataaminen

Paras mahdollinen ääni
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3 Vaihda korvasovite Paina korvasovitetta L-tai R-merkityn korvanapin kantaan ja aseta kuminen
korvasovite samansuuntaisesti muovisen koholoven kanssa.

4 Puhdista korvasovite Likaantuneet korvasovitteet on suositeltavaa puhdistaa alkoholipitoisella
puhdistusliinalla tai isopropyylialkoholiin kastetulla vanupuikolla. Alkoholi tappaa hajuja
aiheuttavia bakteereita ja poistaa lian ja vaikun.

5 Puhdista likaantunut johto kostealla liinalla ja saippualla.

1 Aseta kuulokkeen johto niskan taakse ja kiinnitä pidike paidan takaosaan, niin kuuloke istuu
tukevasti paikallaan.

2 Ylimääräisen johdon voi myös kiertää pidikkeen avulla lenkille.

Kuulokkeen asettaminen
päähän
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15 minuutin latauksella saat jopa tunnin kuunteluaikaa.

Korvanapeilla voi muodostaa pariliitoksen kahteen laitteeseen. Jos haluat käynnistää pariliitostilan
ensimmäisen pariliitoskerran jälkeen, käynnistä kuulokkeiden virta lepotilassa. Pidä
äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeita painettuina, kunnes kuulet tilailmoituksen ”pair
mode” (pariliitostila) ja merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä.

Voit vastata kahdesta laitteesta tuleviin puheluihin.

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

Vastaa toisesta laitteesta tulevaan puheluun lopettamalla käynnissä oleva puhelu keskipainiketta
napauttamalla, jolloin toiseen puheluun vastataan automaattisesti. Jos et vastaa, toinen puhelu
menee vastaajaan.

Kuulokkeen ominaisuudet

Pikalataus

Pariliitoksen
muodostaminen useaan

laitteeseen

Kahden laitteen
käyttäminen
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Siri, Google Now™, Cortana Kun puhelu ei ole käynnissä, pidä puhelupainiketta painettuna kahden
sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiäänen. Odota, että puhelin pyytää komentoa ottaa käyttöön
puheohjaus, haku ja muut älypuhelimen ääniohjaustoiminnot.

Kuuloke kertoo tilan muutoksista tilailmoituksilla. Esimerkiksi:

Power on (virta päällä)

Pairing successful (pariliitos onnistui)

Phone 1 connected (puhelin 1 kytketty)

No phone is connected (ei yhdistettyä puhelinta)

Mute on (mykistys käytössä)

Ääniohjaus

Tilailmoitukset
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Jos kuulokkeisiin on kytketty virta ja ne ovat puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolella 120
minuuttia, kuulokkeet säästävät akkua siirtymällä DeepSleep-tilaan.

Kun korvanapit ovat taas puhelimen kuuluvuusalueella, voit poistaa DeepSleep-tilan käytöstä
painamalla keskipainiketta .

Saat enemmän irti kuulokkeestasi, kun asennat ilmaisen Plantronics Hub -mobiilisovelluksemme
(iOS- ja Android-laitteille). Sovelluksen avulla voit tutkia kuulokkeen toimintoja ja ohjeita ja ottaa
yhteyttä Plantronicsin tukipalveluun helposti älypuhelimellasi.

plantronics.com/software

DeepSleep-tila

Sovelluksen asentaminen

16

https://www.plantronics.com/software


EN
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Saksa: 0800 9323 400
Itävalta: 0800 242 500
Sveitsi: 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL: 0800 7526876
BE: 0800 39202
LUX: 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Tuki englanniksi

Lisätietoja takuun yksityiskohdista on osoitteessa plantronics.com/warranty.

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

© 2018Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics ja Simply Smarter Communications ovat Plantronics, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja PLT on Plantronics, Inc:n tavaramerkki. iPhone ja iTunes ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n omistama rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronics, Inc:llä on lupa. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentit: EM 002814079; patentteja haetaan.
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