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Proces parowania rozpocznie się po pierwszym włączeniu słuchawek.

1 Przesuń przełącznik suwakowy do pozycji włączonej. Usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie), a
wskaźniki LED zaczną migać na czerwony i niebieski.

2 Włączyć funkcję Bluetooth® w swoim telefonie i ustawić dla niej wyszukiwanie nowych urządzeń.
• iPhoneSettings (Ustawienia) > Bluetooth > On*(Wł.)

• AndroidSettings (Ustawienia) > Bluetooth:On (Wł.) > Scan for devices* (Wyszukaj urządzenia)

NOTA * Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.

3 Wybierz „Seria PLT BBFIT500”.
W razie potrzeby wpisz cztery zera (0000) jako hasło lub zaakceptuj połączenie.

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

1 Naciśnij przycisk zasilania i przesuń go w stronę ikony Bluetooth, aż wskaźniki LED zaczną migać
na czerwono i niebiesko.

2 Wybierz opcję „Seria PLT BBFIT500” w ustawieniach Bluetooth urządzenia.

Jeśli posiadany komputer Mac obsługuje Bluetooth, możesz sparować z nim słuchawki.

1 Przełącz słuchawki w tryb parowania (naciśnij przycisk zasilania i przesuń go w stronę ikony
Bluetooth). Usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie), a wskaźniki LED zaczną migać na czerwono
i niebiesko.

2 W komputerze Mac wybierz opcję Menu Apple > Właściwości systemu > Bluetooth.

3 Kliknij opcję „Konfiguracja nowego urządzenia” lub „+”, wybierz opcję „PLT BBFIT500 series
stereo” i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Parowanie

Parowanie

Parowanie z drugim
urządzeniem

Parowanie z komputerem
Mac
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Proces pełnego ładowania akumulatorów słuchawek trwa do 2,5 godziny. Po zakończeniu
ładowania wskaźniki LED zgasną.

WSKAZÓWKA Aby sprawdzić stan naładowania akumulatora słuchawek, załóż słuchawki i naciśnij
przycisk odbioru/zakończenia rozmowy . Słuchawki muszą znajdować się w stanie czuwania.

Słuchawki zapewniają do 18 godzin czasu słuchania.

Ładowanie i dopasowanie

Ładowanie
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Wyciszenie/włączenie mikrofonu

Zwiększanie głośności

Zmniejszanie głośności

Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania

Następny utwór

Poprzedni utwór

Przycisk parowania przez Bluetooth

Włączanie/wyłączanie zasilania

Przycisk odbioru/zakończenia rozmowy

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

Przesuń przełącznik , aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Naciśnij przycisk odtwarzania/wstrzymywania odtwarzania .

Dotknij przycisku Następny  lub
Poprzedni , aby wybrać utwór.

Jeśli smartfon jest wyposażony w funkcję asystenta głosowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
przez 2 sekundy i poczekaj na komunikat.

Odebranie lub zakończenie rozmowy
Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy .

Odrzucenie rozmowy
Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy  przez 2 sekundy.

Podstawowe funkcje

Przyciski słuchawki

Włączanie/wyłączanie
zasilania

Rozpoczęcie/wstrzymanie
odtwarzania

Wybieranie utworów

Włączanie funkcji
asystenta głosowego

Rozpoczynanie/
odbieranie/kończenie

rozmów
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Wybieranie numeru ostatniej rozmowy (smartfon)
Aby wybrać ostatni wybrany numer, naciśnij dwukrotnie przycisk odbioru/zakończenia rozmowy .

Podczas rozmowy naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności. Usłyszysz „mute on”
(mikrofon wyłączony) lub „mute off” (mikrofon włączony).

Słuchawki zwykle poniewierają się pod fotelem samochodowym, w kieszeni lub na zabałaganionym
biurku. W przypadku mniej oczywistych miejsc, słuchawki można odszukać, przesyłając do nich
sygnał dźwiękowy i odtwarzając go.

1 Pobierz aplikację Plantronics Hub dla systemów iOS i Android ze strony plantronics.com/software.

2 Znajdź zgubione słuchawki za pomocą funkcji Find MyHeadset z poziomu aplikacji Plantronics
Hub.

Wycisz

Znajdź swoje słuchawki
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http://www.plantronics.com/software


PL
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*

* Pomoc w języku angielskim

Informacje o gwarancji można znaleźć na stronie plantronics.com/warranty.

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

© 2017Plantronics, Inc. BackBeat i Plantronics są znakami towarowymi firmy Plantronics, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. Plantronics Hub jest znakiem towarowym firmy Plantronics, Inc. Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.,
używanym przez firmę Plantronics, Inc. na podstawie licencji. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Zgłoszenia patentowe.
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