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Oikea Ensisijainen korvanappi (muodostaa pariliitoksen puhelimeen)

Toista/keskeytä * Napauta yhden kerran

Seuraava kappale * Napauta kaksi kertaa

Edellinen kappale * Napauta kolme kertaa

Puhelun vastaanotto/lopetus Napauta yhden kerran

Siri /
Google

Now

Pidä painettuna kahden sekunnin ajan

Virran kytkeminen Paina kahden sekunnin ajan

Virran katkaisu Paina neljän sekunnin ajan

Pariliitos Katkaise kuulokkeiden virta, napauta kuuloketta ja pidä painettuna neljän sekunnin
ajan

Yhdistä vasempaan korvanappiin Napauta molempia kuulokkeita kolme kertaa

Vasen Toissijainen korvanappi (yhdistää oikeaan korvanappiin)

Äänenvoimakkuuden lisäys Lisää äänenvoimakkuutta napauttamalla (kosketusanturi)

Äänenvoimakkuuden vähennys Kosketa ja pidä sormi paikallaan

Virran kytkeminen Paina kahden sekunnin ajan

Virran katkaisu Paina neljän sekunnin ajan

Yhdistä oikeaan korvanappiin Napauta molempia kuulokkeita kolme kertaa

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

Toimintojen hallinta
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Latauskotelo lähetetään tehtaalta DeepSleep-tilassa akun säästämiseksi. Kytke latauskoteloon
virta, jotta voit ladata korvanappisi ensimmäistä käyttökertaa varten.

Kytke virta painamalla latauskotelon painiketta kaksi sekuntia.
Latauskotelon merkkivalot syttyvät.

:02

Pariliitoksen muodostaminen alkaa, kun otat korvanapit ensimmäisen kerran pois latauskotelosta.

1 Ota korvanapit ulos latauskotelosta. Oikean korvanapin LED-merkkivalo vilkkuu pariliitostilan
merkiksi punaisena ja valkoisena.

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

• Android™Preferences (Asetukset) > Bluetooth: Käytössä > Hae laitteita*

HUOMAUTUS * Valikot voivat vaihdella laitteittain.

3 Valitse PLT BBFIT31XX Series
Kun pariliitos on muodostettu, kuulet "pairing successful" (pariliitos valmis) -ilmoituksen ja
korvanapin LED-merkkivalo lopettaa vilkkumisen.

Katkaise kuulokkeesta virta ja pidä oikean korvanapin painiketta painettuna, kunnes kuulet
tilailmoituksen "pairing" (muodostetaan pariliitosta).

R

Lataa korvanapit asettamalla ne latauskoteloon. Lataa kotelo kytkemällä se tietokoneeseen tai
USB-laturiin. Kuulokkeet ja kotelo latautuvat nopeimmin seinälaturilla.

Virta, pariliitos ja lataaminen

Kotelon virran kytkeminen

Pariliitoksen
muodostaminen

ensimmäistä kertaa

Pariliitostila

Lataaminen
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HUOMAUTUS Jos latauskotelossa ei ole virtaa, lataa ensin kotelo erikseen ja sen jälkeen kuulokkeet.

Korvanappien/kotelon merkkivalot

Korvanapit latautuvat Päällä

Kotelo latautuu Vilkkuu

Korvanapit ladattu
täyteen

Pois

Kotelo ladattu täyteen Pois
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Ota kaikki irti kuulokkeistasi lataamalla ilmainen BackBeat-sovelluksemme iOS- tai Android-
laitteeseen.

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

kuulokkeista (My Tap)

• Vaihda kuulokkeiden kieli

• Muuta asetuksia

• Vaihda kuulokkeiden säätimet oikeasta korvanapista vasempaan

• Find MyHeadset

• Tutustu käyttöohjeeseen

Sovelluksen asentaminen
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Voit kytkeä ja katkaista korvanappien virran manuaalisesti tai automaattisesti.

• Automaattinen: Virta kytkeytyy automaattisesti, kun korvanapit otetaan pois latauskotelosta.
Vastaavasti, kun korvanapit asetetaan takaisin koteloon, niiden virta katkeaa ja ne alkavat
latautua.

• Manuaalinen: Kytke virta manuaalisesti painamalla korvanapin painiketta kaksi sekuntia. Katkaise
virta manuaalisesti painamalla korvanapin painiketta neljä sekuntia.
HUOMAUTUS Vasen korvanappi sammuu, kun oikeasta korvanapista katkaistaan virta. Käynnistä
molemmat korvanapit erikseen.

Virransiirto
Jos oikeasta korvanapista loppuu virta, kaikki toiminnot ja ääni siirtyvät vasempaan korvanappiin.

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.

Peruskäyttö

Virran kytkeminen/
katkaiseminen

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Äänen toistaminen /
toiston keskeyttäminen

Kappaleen valinta
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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.

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

Käytä laitteesi virtuaaliavustajaa painamalla oikeaa korvanappia kaksi sekuntia.

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

Poista DeepSleep-tila käytöstä tekemällä jompikumpi seuraavista:
• 120 minuutin jälkeen: kytke virta molempiin korvanappeihin.

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

Parhaan Bluetooth-yhteyden takaamiseksi pidä puhelin/äänilaite samalla puolella kehoa kuin
ensisijainen korvanappi.

Oikea korvanappi on oletuksena ensisijainen. Se muodostaa pariliitoksen puhelimen/äänilaitteen
kanssa, ja vasen korvanappi on yhteydessä oikeaan korvanappiin.

Jos haluat pitää puhelintasi/äänilaitettasi kehosi vasemmalla puolella, muuta vasen korvanappi
ensisijaiseksi korvanapiksi BackBeat-sovelluksen ensisijaisen korvanapin vaihtotoiminnolla.
Muutoksen jälkeen Bluetooth-yhteyden lisäksi myös ensisijaiset toiminnot siirtyvät vasempaan
korvanappiin ja My Tap -toiminnot oikeaan korvanappiin.

Soittaminen/
vastaaminen/
lopettaminen

Sirin tai Google Now’n
käyttö

DeepSleep-tila

Toimintojen vaihtaminen
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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

© 2019 Plantronics, Inc. BackBeat ja Plantronics ovat Plantronics, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Plantronics Hub on
Plantronics, Inc:n tavaramerkki. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n omistama tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronics Inc:llä on lupa. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentteja haetaan.

213298-10 (08.19)
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