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Höger Primär öronsnäcka (parkopplas med telefon)

Spela upp/pausa* Tryck 1 gång

Nästa spår* Tryck 2 gånger

Föregående spår* Tryck 3 gånger

Besvara/avsluta samtal Tryck 1 gång

Siri/
Google

Now

Tryck och håll ned i 2 sekunder

Slå på Tryck och håll ned i 2 sekunder

Stäng av Tryck och håll ned i 4 sekunder

Parkoppla När öronsnäckan är avstäng trycker du och håller ned i 4 sekunder

Återanslut till vänster öronsnäcka Tryck 3 gånger på varje öronsnäcka

Vänster Sekundär öronsnäcka (ansluter till höger öronsnäcka)

Volym upp Tryck för att öka ljudnivåer (peksensor)

Volym ned Tryck och håll ned

Slå på Tryck och håll ned i 2 sekunder

Stäng av Tryck och håll ned i 4 sekunder

Återanslut till höger öronsnäcka Tryck 3 gånger på varje öronsnäcka

OBSERVERA *Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet. Fungerar kanske inte
med webbaserade program.

Kontrollöversikt
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Laddningsfodralet levereras från fabriken i DeepSleep-viloläge för att spara på batteriet. Slå på
laddningsfodralet för att slå på öronsnäckorna för första gången.

Håll laddningsfodralets knapp intryckt i två sekunder för att slå på det.
Indikatorlamporna på laddningsfodralet tänds.

:02

Första gången du tar ut öronsnäckorna ur fodralet börjar parkopplingsprocessen.

1 Ta ut öronsnäckorna ur fodralet. Indikatorlampan på den högra öronsnäckan blinkar i rött och vitt
som indikation på parkopplingsläget.

2 Aktivera Bluetooth® på telefonen och sök efter nya enheter.
• iPhone Inställningar > Bluetooth > På*

• Android™Alternativ > Bluetooth: På > Sök efter enheter*

OBSERVERA * Menyerna kan variera med olika enheter.

3 Välj ”PLT BBFIT31XX Series”.
När enheterna är parkopplade hörs ”pairing successful” (parkoppling slutförd) och indikatorlampan
på öronsnäckorna slutar blinka.

Med headsetet avstängt håller du knappen på höger öronsnäcka nedtryckt tills du hör ”pairing”
(parkoppling).

R

Om du vill ladda dina öronsnäckor placerar du dem i laddningsfodralet. Ladda fodralet genom att
ansluta det till en dator eller USB-laddare. De laddar snabbast om du ansluter dem till en
väggladdare.

Ström, parkoppling och laddning

Slå på av fodralet

Parkoppla första gången

Parkopplingsläge

Ladda
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OBSERVERA Om laddningsfodralet inte är laddat, laddar du först fodralet separat och sedan
öronsnäckorna.

Indikatorlampor på öronsnäckor/fodral

Öronsnäckorna laddas På

Fodralet laddas Blinkar

Öronsnäckorna är
fulladdade

Av

Fodralet är fulladdat Av
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Få ut mesta möjliga av dina öronsnäckor genom att hämta vår kostnadsfria app BackBeat för iOS/
Android.

Med den här appen kan du:
• Strömma en spellista, använd stoppur, anpassa volyminställningar med mera på öronsnäckorna

(My Tap)

• Ändra språk för öronsnäckorna

• Sätt på eller stäng av inställningar

• Växla kontrollen för öronsnäckorna från höger öronsnäcka till vänster öronsnäcka

• Find MyHeadset

• Visa användarhandboken

Installera appen
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Du kan automatiskt eller manuellt slå på/stänga av öronsnäckorna.

• Automatiskt Öronsnäckorna slås automatiskt på när du tar ut öronsnäckorna ur fodralet. På
samma sätt stängs de automatiskt av och börjar laddas när du sätter tillbaka dem i fodralet.

• Manuellt Håll öronsnäckans knapp intryckt i två sekunder för att slå på den manuellt. Håll knappen
intryckt i fyra sekunder för att stänga av dem manuellt.
OBSERVERA Vänster öronsnäcka stängs automatiskt av när du stänger av höger öronsnäcka. Slå på
öronsnäckorna en i taget för att starta dem.

Strömöverföring
Om höger öronsnäcka förlorar ström överförs funktioner och ljud till vänster öronsnäcka.

Vänster öronsnäcka har en sensorknapp. Bara ett lätt tryck krävs.

1 Om du vill öka volymen trycker du på vänster öronsnäcka.

2 För att minska volymen trycker du och håller ner på vänster öronsnäcka.

Tryck på höger öronsnäcka.
OBSERVERA Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet.

Tryck två gånger på höger öronsnäcka om du vill gå till nästa spår, och tryck tre gånger på höger
öronsnäcka om du vill spela upp föregående spår.
OBSERVERA Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet. Fungerar kanske inte
med webbaserade program.

Besvara eller avsluta ett samtal
Tryck på höger öronsnäcka.

Grunderna

Slå på/stäng av
öronsnäckorna

Justera volymen

Spela upp eller pausa ljud

Välja spår

Ringa/besvara/avsluta
samtal
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Svara på ett andra samtal
Tryck först på höger öronsnäcka för att avsluta det pågående samtalet och tryck sedan på höger
öronsnäcka igen för att svara på det nya samtalet.

Öronsnäckorna kan användas med virtuella assistenter (VPA) som Siri och Google Now.

Tryck och håll ned i två sekunder på höger öronsnäcka om du vill använda enhetens virtuella
assistent.

Om du lämnar öronsnäckorna påslagna men utanför räckvidden för den parkopplade enheten
kommer de att spara energi genom att gå in i DeepSleep-läge efter 120 minuter, och de stängs av
efter 7 dagar.

Om du vill avsluta DeepSleep-läge väljer du:
• Efter 120 minuter, slå på varje öronsnäcka.

• Efter 7 dagar, återställ enheten genom att stänga av och slå på den.

För bästa Bluetooth-prestanda håller du telefonen/ljudenheten på samma sida av kroppen som
den primära öronsnäckan.

Den högra öronsnäckan är den primära öronsnäckan som standard. Den parkopplas med
telefonen eller ljudenheten och den vänstra öronsnäckan ansluter automatiskt till den högra.

Om du föredrar att ha telefonen/ljudenheten på vänster sida av kroppen använder du funktionen
Växla primär öronsnäcka i BackBeat-appen för att göra vänster öronsnäcka till den primära
öronsnäckan. Det flyttar Bluetooth-anslutningen och de primära kontrollerna till vänster
öronsnäcka, och kontrollerna för volym och My Tap flyttas till höger öronsnäcka.

Använd Siri, Google Now

DeepSleep-läge

Växla kontroller för bättre
ljud
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Support

VILL DU HA MER HJÄLP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2019Plantronics, Inc. BackBeat och Plantronics är varumärken som tillhör Plantronics, Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Plantronics Hub
är ett varumärke som tillhör Plantronics, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All användning av Plantronics, Inc. sker under
licens. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Sökta patent finns.

213298-26 (08.19)
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