
BackBeat FIT 3200 Series

Manual do Utilizador



Sumário

Descrição geral dos controlos 3

Alimentação, emparelhamento e carregamento 4
Ligar o estojo 4
Primeiro emparelhamento 4
Modo de emparelhamento 4
Carregamento 5

Ajuste e qualidade de som 6

Instalar a aplicação 7

Princípios básicos 8
Ligar/desligar os auriculares 8
Ajustar o volume 8
Reproduzir ou interromper áudio 8
Seleção de faixas 8
Efectuar/atender/terminar chamadas 9
Utilizar o Siri, Google Now 9
Modo DeepSleep 9
Alterar os controlos para uma melhor qualidade de áudio 9

Assistência 10

2



R

L :02

x1

x2

x3

x1
Siri
Google Now™

 

:04

:04

:02

:04

:02

Direita Auricular principal (é emparelhado ao telemóvel)

Reproduzir/Pausa * Clicar 1 vez

Faixa seguinte * Clicar 2 vezes

Faixa anterior * Clicar 3 vezes

Atender/Finalizar chamada Clicar 1 vez

Siri/
Google

Now

Clique sem soltar durante 2 segundos

Ligar clique sem soltar durante 2 segundos

Desligar clique sem soltar durante 4 segundos

Emparelhar Com o auricular desligado, clique sem soltar durante 4 segundos

Voltar a ligar ao auricular esquerdo Toque cada auricular 3 vezes

Esquerda Auricular secundário (liga-se ao auricular direito)

Aumentar volume Toque para aumentar os níveis (sensor de toque)

Diminuir volume Toque sem soltar

Ligar clique sem soltar durante 2 segundos

Desligar clique sem soltar durante 4 segundos

Voltar a ligar ao auricular direito Toque cada auricular 3 vezes

NOTA: *A funcionalidade varia consoante a aplicação. Pode não ser compatível com aplicações
baseadas na Web.

Descrição geral dos controlos
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O estojo de carregamento é fornecido de fábrica num modo DeepSleep para poupar bateria. Ligue
o estojo de carregamento para alimentar os auriculares, para que possam ser usados pela primeira
vez.

Clique sem soltar no botão do estojo de carregamento durante dois segundos para o ligar.
Os LED do estojo de carregamento acendem-se.

:02

O processo de emparelhamento é iniciado quando se retira os auriculares do estojo de
carregamento pela primeira vez.

1 Retire os auriculares do estojo. O LED, no auricular direito, pisca a vermelho e a branco para
indicar o modo de emparelhamento.

2 Ative o Bluetooth® no seu telefone e defina-o para procurar novos dispositivos.
• iPhone Definições > Bluetooth > Ligado*

• Android™Definições > Bluetooth: On > Scan for devices*

NOTA: * Os menus podem variar consoante o dispositivo.

3 Selecione "PLT BBFIT31XX Series.
Quando o emparelhamento é concluído com sucesso, ouve a mensagem "pairing successful"
(emparelhamento com êxito) e o LED deixa de piscar.

Com o auricular desligado, clique sem soltar o auricular direito até ouvir "pairing"
(emparelhamento).

R

Alimentação, emparelhamento e carregamento

Ligar o estojo

Primeiro emparelhamento

Modo de emparelhamento
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Para carregar os auriculares, coloque-os no estojo de carregamento. Ligue o estojo a um
computador ou dispositivo de carregamento USB para os carregar. Ligue-os a um carregador de
parede para que carreguem mais rápido.

=

=

NOTA: Se o estojo de carregamento não tiver carga, primeiro carregue o estojo e depois carregue os
auriculares.

LED nos auriculares/estojo

Auriculares a carregar Ligado

Estojo a carregar Intermitente

Auriculares totalmente
carregados

Desligado

Estojo totalmente
carregado

Desligado

Carregamento
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É essencial um bom isolamento do canal auditivo para a obtenção do melhor som. Experimente os
três tamanhos de almofada diferentes, de forma a encontrar aquele que mais se adequa a si. Pode
também acabar por optar por um tamanho diferente para cada almofada, para um ajuste perfeito.

1 Retire a almofada Empurre a almofada e rode-a para a esquerda para desbloquear.

2 Substitua a almofada Alinhe a almofada nova e rode-a para a direita para bloquear.

3 Experimente Coloque os auriculares e certifique-se de que o aro de estabilização está bem
encaixado para uma maior estabilidade na sua orelha.
Ouça a sua música favorita ao mesmo tempo que experimenta cada almofada e selecione aquele
que para si reproduz melhor som.

Ajuste e qualidade de som
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Tire o máximo partido dos auriculares transferindo a aplicação gratuita BackBeat para iOS/
Android.

Com esta aplicação é possível:
• Transmitir uma lista de reprodução, utilizar um cronómetro, personalizar as definições de volume

e muito mais com os auriculares (My Tap)

• Alterar o idioma dos auriculares

• Ativar/desativar as definições

• Alternar os controlos dos auriculares do direito para o esquerdo

• Find MyHeadset (Encontrar o meu auricular)

• Ver o manual do utilizador

Instalar a aplicação
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Pode ligar/desligar os auriculares de forma automática ou manual.

• Automática Se retirar os auriculares do estojo, estes ligam-se automaticamente. Por outro lado, se
voltar a colocá-los no estojo, estes desligam-se e começam a carregar.

• Manual Clique sem soltar o botão do auricular durante 2 segundos para ligá-lo manualmente. Para
ligá-los manualmente, clique-o sem soltar durante quatro segundos.
NOTA: Se desligar o auricular direito, o auricular esquerdo é desligado. Ligue os auriculares
individualmente.

Transmissão de potência
Se o auricular direito perder energia, o áudio e todas as funções são transferidas para o auricular
esquerdo.

O auricular esquerdo tem um botão com sensor de toque. Basta um toque leve.

1 Para aumentar o volume, toque no auricular esquerdo.

2 Para diminuir o volume, toque sem soltar no auricular esquerdo.

Clique no auricular direito.
NOTA: A funcionalidade varia consoante a aplicação.

Clique duas vezes no auricular direito para avançar para a faixa seguinte ou três vezes para
reproduzir a faixa anterior.
NOTA: A funcionalidade varia consoante a aplicação. Pode não ser compatível com aplicações
baseadas na Web.

Princípios básicos

Ligar/desligar os
auriculares

Ajustar o volume

Reproduzir ou
interromper áudio

Seleção de faixas
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Atender ou terminar uma chamada
Clique no auricular direito.

Atender uma segunda chamada
Em primeiro lugar, clique no auricular direito para terminar a chamada atual e, em seguida, clique
novamente no auricular para atender a nova chamada.

Os seus auriculares são compatíveis com assistentes pessoais virtuais (Virtual Personal Assistant
[VPA]) como, por exemplo, o Siri e o Google Now.

Clique sem soltar o auricular direito durante dois segundos para utilizar o VPA do seu dispositivo.

Se deixar os auriculares ligados mas fora do alcance do dispositivo emparelhado, estes irão
conservar a carga da bateria, entrando no modo DeepSleep após 120 minutos e desligando-se
após 7 dias.

Para sair do modo DeepSleep, escolha uma das seguintes opções, consoante o caso:
• Após 120 minutos, ligue os auriculares.

• Após 7 dias, reinicie o dispositivo, desligando-o e voltando a ligá-lo.

Para desfrutar do melhor desempenho, mantenha o telemóvel/dispositivo de áudio no mesmo
lado do corpo que o auricular principal.

Por predefinição, o auricular direito é o auricular principal. É emparelhado com o telemóvel/
dispositivo de áudio e o auricular esquerdo liga-se automaticamente ao direito.

Se preferir ter o telemóvel/dispositivo de áudio no lado esquerdo do corpo, utilize a função para
alterar o auricular principal na aplicação BackBeat para tornar o auricular esquerdo no principal.
Isto transfere a ligação Bluetooth e os controlos principais para o auricular esquerdo e transfere
os controlos de My Tap e do volume para o auricular direito.

Efectuar/atender/
terminar chamadas

Utilizar o Siri, Google Now

Modo DeepSleep

Alterar os controlos para
uma melhor qualidade de

áudio
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Assistência

PRECISA DE MAIS AJUDA?
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 e Plantronics são marcas comerciais da Plantronics, Inc., registadas nos EUA e noutros países. Plantronics Hub é uma
marca comercial da Plantronics, Inc. Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização da Plantronics, Inc. é realizada sob
licença. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Patents pending.
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