BackBeat FIT 500 SERIES
Návod k obsluze
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Párování

Párování

Po prvním zapnutí sluchátek se zahájí proces párování.
1

2

Přesunutím spínače ji zapněte. Uslyšíte hlášku „pairing“ (párování) a kontrolky LED blikají červená
a modrá.

Aktivujte funkci Bluetooth® na svém telefonu a nechte ho vyhledat nová zařízení.
• iPhoneNastavení > Bluetooth > Zap*
• AndroidNastavení > Bluetooth:Zap > Vyhledat zařízení*

POZNÁMKA * Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.
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Vyberte možnost „PLT BBFIT500 Series“.
V případě potřeby zadejte jako heslo čtyři nuly (0000) nebo přijměte připojení.
Po úspěšném spárování uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné) a kontrolky
přestanou blikat.

Párování druhého zařízení

1

Posuňte tlačítko napájení směrem k ikoně Bluetooth a podržte jej zde, dokud kontrolky LED
nebliknou červeně a modře.

2

V nastavení Bluetooth na svém zařízení vyberte možnost „PLT BBFIT500 Series“.

Párování s počítačem Mac

Pokud má váš počítač Mac aktivováno rozhraní Bluetooth, můžete s ním spárovat svoji náhlavní
soupravu.
1

Náhlavní soupravu přepněte do režimu párování (posuňte tlačítko napájení směrem k ikoně
Bluetooth a podržte jej zde). Uslyšíte hlášku „pairing“ (párování) a kontrolky LED bliknou červeně
a modře.

2

Na počítači Mac vyberte Nabídka Apple > Předvolby systému > Bluetooth.

3

Klikněte na možnost Nastavit nové zařízení nebo tlačítko „+“, vyberte možnost „PLT BBFIT500
series stereo“ a postupujte dle pokynů na obrazovce.
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Nabíjení a přizpůsobení

Nabíjení

Úplné nabití sluchátek trvá až 2,5 hodiny. Po nabití kontrolky LED zhasnou.

TIP Kontrolu stavu baterie sluchátek provedete s nasazenými sluchátky stisknutím tlačítka hovorů .
Sluchátka musí být v nečinnosti.

Tato sluchátka poskytují až 18 hodin poslechu.
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Základy

Přehled náhlavní soupravy

Vypnutí a zapnutí mikrofonu
Zesílení hlasitosti
Ztlumení hlasitosti
Přehrávání/pozastavení hudby
O skladbu vpřed
O skladbu zpět
Tlačítko párování pomocí Bluetooth
Vypínač
Tlačítko hovorů

Buďte opatrní
Než začnete používat novou náhlavní soupravu, prostudujte si brožuru „Pro vaše bezpečí“
obsahující důležité informace o bezpečnosti, nabíjení, baterii a poučení o zákonných opatřeních.

Vypínač
Přehrávání/pozastavení
hudby
Výběr stopy
Aktivace hlasového
ovládání
Uskutečnění/přijetí/
ukončení hovorů

Posunutím spínače

zařízení zapnete nebo vypnete.

Stiskněte tlačítko přehrát/pozastavit
Stiskněte tlačítko o skladbu vpřed
vyberete skladbu.

.
nebo o skladbu zpět

, tak

Pokud máte u svého chytrého telefonu aktivováno hlasové ovládání, stiskněte na 2 s tlačítko
hovorů a počkejte na výzvu telefonu.
Přijetí nebo ukončení hovoru
Stiskněte tlačítko hovorů .
Odmítnutí hovoru
Podržte stisknuté tlačítko hovorů po dobu 2 sekund.
5

Volání na poslední číslo (chytrý telefon)
Chcete-li volat poslední volané číslo, dvakrát stiskněte tlačítko hovorů .

Vypnutí mikrofonu

Během hovoru stiskněte tlačítko zvýšení a snížení hlasitosti. Uslyšíte hlášku „mute on/off“
(mikrofon vypnutý/zapnutý)

Hledáme náhlavní
soupravu

Většinou náhlavní soupravu najdete pod sedadlem v autě, po kapsách nebo na stole plném věcí.
V případě méně zřejmých míst můžete náhlavní soupravu nalézt aktivací tónu.
1

Navštivte web plantronics.com/software a stáhněte si aplikaci Plantronics Hub pro iOS či Android.

2

Svoji náhlavní soupravu naleznete pomocí funkce Find MyHeadset aplikace Plantronics Hub.
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Podpora

CS
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
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 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*

* Podpora v angličtině.
Podrobnosti záruky naleznete na adrese plantronics.com/warranty.
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