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Siri
Google Now™

Gniazdo ładowarki

Zasilanie

Słuchawka wyłączona

Zwiększanie głośności

Następny utwór

Wyłączenie mikrofonu

Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania

Siri, Google
Now™

Asystent głosowy

Parowanie Bluetooth®

Przycisk odbioru/zakończenia rozmowy

Zmniejszanie głośności

Poprzedni utwór

Przed użyciem słuchawki należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa,
ładowania, akumulatora oraz informacjami prawnymi.

Przyciski słuchawki

Zapewnij sobie
bezpieczeństwo
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Zainstalowanie naszej bezpłatnej aplikacji BackBeat na urządzenia iOS/Android™ powoli Ci w pełni
wykorzystać możliwości słuchawek.

Za pomocą tej aplikacji możesz:
• Włączanie/wyłączanie funkcji

• Znajdź moją słuchawkę

• Przeglądać instrukcję użytkowania

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zainstaluj aplikację BackBeat we wszystkich urządzeniach
sparowanych ze słuchawkami.

Instalowanie aplikacji

4



Proces parowania rozpocznie się po pierwszym włączeniu słuchawek.

1 Włącz słuchawki, naciskając środkowy przycisk , aż zostanie odtworzony komunikat „pairing”
(parowanie), a wskaźnik LED  zacznie migać czerwony i niebieski.

2 Włączyć funkcję Bluetooth® w swoim telefonie i wyszukiwać nowe urządzenia.
• iPhone > Settings (Ustawienia) > Bluetooth > On* (Wł.)

• Android > Settings (Ustawienia) > Bluetooth > On (Wł.) > Scan* (Wyszukaj)

NOTA * Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.

3 Wybierz opcję „Seria PLT BBFIT350 ”.
W razie potrzeby wpisz cztery zera (0000) jako hasło lub zaakceptuj połączenie.

Po udanym sparowaniu usłyszysz komunikat „pairing successful” (parowanie udane), a wskaźnik
 przestanie migać.

Istnieją 2 sposoby na przejście do trybu parowania słuchawek. Wybierz:
• Gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj przyciski zwiększania (+) i zmniejszania (–)

głośności, aż usłyszysz komunikat „parowanie”.

• Gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aż usłyszysz komunikat
„parowanie”.

NOTA Ze słuchawkami można sparować maksymalnie dwa urządzenia.

Parowanie

Parowanie

Tryb parowania
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Klapka gniazda ładowania znajduje się po lewej stronie kontrolera na przewodzie. Otwórz ją
paznokciem. Aby zapewnić najlepsze działanie, przed użyciem w pełni naładuj akumulator.

Pełne naładowanie wyczerpanego akumulatora słuchawek zajmuje do 2 godzin. Podczas
ładowania wskaźnik świeci na czerwono i gaśnie, gdy ładowanie zostanie zakończone.

Ładowanie przez 15 minut zapewnia do godziny słuchania muzyki.

Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, niezbędne są dobre uszczelnienie między wkładką a
przewodem słuchowym. Wypróbuj trzy wkładki douszne o różnych rozmiarach i wybierz te, które
pasują najlepiej. Możliwe, że najlepiej będzie pasować para wkładek o różnych rozmiarach.
Wycięcie w prawej wkładce dousznej jest większe niż w lewej.

1 Wypróbuj jak leży Załóż słuchawki na uszy i sprawdź, czy stabilizator dobrze trzyma się w uchu.

Po włożeniu do ucha stabilizator powinien leżeć wygodnie.

Przetestuj poszczególne wkładki, słuchając ulubionego utworu, a następnie wybierz te, które
najlepiej Ci pasują i zapewniają optymalny dźwięk.

2 Zdejmij wkładkę douszną Aby zdjąć wkładkę douszną, zdejmij je prostym ruchem, używając nieco
siły.

3 Wymień wkładkę douszną Dociśnij wkładkę douszną do końcówki słuchawki oznaczonej „L” lub
„R". Wycięcie w gumowej wkładce dousznej powinno dopasować się do wypukłego plastikowego
występu w końcówce słuchawki.

Ładowanie i dopasowanie

Ładowanie

Szybkie ładowanie

Zakładanie
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4 Wyczyść wkładkę douszną Gdy zajdzie taka potrzeba, najlepiej przetrzeć je wacikiem nasączonym
alkoholem lub patyczkiem kosmetycznym nasączonym alkoholem izopropylowym.

Możesz ustabilizować słuchawki za pomocą klipsa do ubrania na dwa sposoby.
• Przymocować Ułóż przewód słuchawek na karku i przypnij klips do ubrania.

• Skrócić Zepnij nadmiar przewodu klipsem.

Noszenie słuchawek
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Aby włączyć, naciskaj środkowy przycisk przez 2 sekundy, aż usłyszysz komunikat „power on”
(zasilanie włączone). Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 4 sekundy, aż
usłyszysz komunikat „power off” (zasilanie wyłączone).

Naciśnij przycisk zwiększania (+) lub zmniejszania (–) głośności.

Używaj słuchawki do słuchania muzyki, podcastów, wskazówek nawigacyjnych i innego dźwięku
przesyłanego strumieniowo.
NOTA Funkcje różnią się zależnie od aplikacji.

Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania dźwięku
Naciśnij środkowy przycisk.

Przejście do następnego utworu
Przytrzymaj przycisk zwiększania głośności (+) przez 2 sekundy.

Odtwarzanie poprzedniego utworu
Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności do momentu usłyszenia sygnału potwierdzającego,
aby przejść do początku bieżącego utworu. Naciśnij przycisk dwukrotnie (za każdym razem do
momentu usłyszenia sygnału potwierdzającego), aby przejść do poprzedniego utworu.

Jeśli słuchawki utracą połączenie Bluetooth z telefonem, spróbują nawiązać je ponownie.

Jeśli słuchawki nie mogą połączyć się ponownie, jeden raz naciśnij dowolny przycisk lub połącz je
ręcznie, korzystając z funkcji Bluetooth w telefonie. Jeśli słuchawki pozostaną poza zasięgiem
przez ponad 90 minut, włączony zostanie tryb DeepSleep.

Naciśnij środkowy przycisk .

Naciśnij dwukrotnie środkowy przycisk , aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem.

Podczas rozmowy naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania
głośności, aż usłyszysz komunikat „mute on” (mikrofon wyłączony) lub „mute off” (mikrofon
włączony). Gdy mikrofon jest wyłączony, alarm będzie powtarzany co 15 minut.

Podstawy

Włączanie i wyłączanie
zasilania

Regulacja głośności

Muzyka i inne funkcje

Połącz ponownie

Odebranie lub
zakończenie rozmowy

Wybierz numer ponownie

Wyłączenie mikrofonu
słuchawki
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Siri, Google Now™, Cortana Naciśnij przycisk i przytrzymaj środkowy przycisk przez 2 sekundy, aż
usłyszysz sygnał. Poczekaj aż telefon oznajmi włączenie funkcji wybierania głosowego,
wyszukiwania lub innych funkcji głosowych.

Odbieranie połączeń z dwóch telefonów jest proste.

Podczas rozmowy słychać sygnał informujący o połączeniu przychodzącym z drugiego
sparowanego telefonu.

Aby odebrać połączenie z drugiego telefonu, najpierw naciśnij środkowy przycisk, aby zakończyć
bieżące połączenie, a następnie ponownie naciśnij środkowy przycisk, aby odebrać nowe
połączenie. Można też zignorować drugą rozmowę, a wtedy zostanie ona przekierowana do poczty
głosowej.

Słuchawka informuje o zmianach stanu. Np.:

„Power on” (Zasilanie włączone)

„Pairing successful” (Parowanie udane)

„Phone 1 connected” (Połączono z pierwszym telefonem)

„No phone is connected” (Nie podłączono telefonu)

„Mute on” (Mikrofon wyłączony)

Jeśli włączone słuchawki będą znajdować się poza zasięgiem sparowanego telefonu przez 90
minut, przejdą w tryb DeepSleep w celu oszczędzania energii akumulatora.

Gdy słuchawki ponownie znajdą się w zasięgu telefonu, wystarczy nacisnąć środkowy przycisk ,
aby wyjść z trybu DeepSleep.

Funkcje słuchawki

Asystent głosowy

Odbieranie rozmów z
innego urządzenia

Komunikaty głosowe

Tryb DeepSleep
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Pomoc

POTRZEBUJESZ POMOCY?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018 Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. używanym przez firmę Plantronics Inc. na podstawie licencji. Apple i
Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do
ich prawnych właścicieli.

Patenty zgłoszone.

213118-21 (12.18)


	Spis treści
	Przyciski słuchawki
	Zapewnij sobie bezpieczeństwo

	Instalowanie aplikacji
	Parowanie
	Parowanie
	Tryb parowania

	Ładowanie i dopasowanie
	Ładowanie
	Szybkie ładowanie
	Zakładanie
	Noszenie słuchawek

	Podstawy
	Włączanie i wyłączanie zasilania
	Regulacja głośności
	Muzyka i inne funkcje
	Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania dźwięku
	Przejście do następnego utworu
	Odtwarzanie poprzedniego utworu

	Połącz ponownie
	Odebranie lub zakończenie rozmowy
	Wybierz numer ponownie
	Wyłączenie mikrofonu słuchawki

	Funkcje słuchawki
	Asystent głosowy
	Odbieranie rozmów z innego urządzenia
	Komunikaty głosowe
	Tryb DeepSleep

	Pomoc

