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OpenMic*

Vypnutí mikrofonu

Nabíjecí konektor

LED kontrolka náhlavní soupravy

Tlačítko napájení

*Funkce OpenMic vám umožňuje sledovat okolní zvuky bez nutnosti sundávat si náhlavní soupravu.
Viz „OpenMic“.

Sluchátka – přehled
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Využívejte svou náhlavní soupravu na maximum tím, že si zdarma stáhnete aplikaci BackBeat pro
systém iOS/Android™.

Tato aplikace umožňuje:
• Výběr jazyka

• Vypnutí/zapnutí funkcí

• Find MyHeadset

• Zobrazit uživatelskou příručku

Největších výhod dosáhnete instalací aplikace BackBeat na každé zařízení spárované s náhlavní
soupravou.

Instalace aplikace
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Sluchátka BackBeat FIT 6100 disponují nastavitelným sluchátkovým obloukem.

Vyhákněte kabel na sluchátkovém oblouku z horní klidové polohy a utáhněte jej zatažením
a zaháknutím ve spodní poloze.

Nasazení
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1 Přesunutím spínače ji zapněte. Uslyšíte hlášku „pairing“ (párování) a kontrolky LED zablikají
červeně a bíle.

2 Aktivujte funkci Bluetooth® na svém telefonu a nechte ho vyhledat nová zařízení.
• iPhone Nastavení > Bluetooth > Zap*

• Android Nastavení > Bluetooth:Zap > Vyhledat zařízení*

POZNÁMKA * Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.

3 Zvolte možnost „PLT BBFIT6100“.
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.

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

2 Aktivujte funkci Bluetooth® na svém zařízení a nechte ji vyhledat nová zařízení.
• iPhone Nastavení > Bluetooth > Zapnuto*

• Android Nastavení > Bluetooth:Zap > Vyhledat zařízení*

POZNÁMKA * Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.

3 Zvolte možnost „PLT BBFIT6100“.
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

První párování

Párování druhého zařízení
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K nabíjení náhlavní soupravy použijte kabel micro USB. Kontrolka LED bude během nabíjení svítit
bíle. Plné nabití trvá až 2,5 hodiny a kontrolka LED po dokončení nabíjení zhasne. Plné nabití zajistí
24 hodin poslechu a hovoru při 50% hlasitosti.

Hovor přijmete/ukončíte stisknutím tlačítka hovorů umístěného uprostřed pravého sluchátka.

Na krytu pravého sluchátka potáhněte nahoru nebo dolů a zvyšte nebo snižte hlasitost.

Mikrofon během hovoru vypnete stisknutím tlačítka vypnutí mikrofonu na straně pravého
sluchátka.

Chcete-li pozastavit nebo přehrávat zvuk, stiskněte střed pravého sluchátka.

Základy

Nabíjení náhlavní
soupravy

Přijetí nebo ukončení
hovoru

Hlasitost

Vypnutí mikrofonu

Přehrávání a pozastavení
hudby
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Na krytu pravého sluchátka potáhněte dopředu a přepněte na následující skladbu.

Na krytu pravého sluchátka potáhněte dozadu a přepněte na předchozí skladbu.

Virtuálního osobního asistenta aktivujete tak, že stisknete tlačítko uprostřed pravého sluchátka
a na 2 sekundy jej podržíte.

Během hovoru klepněte na tlačítko vypnutí mikrofonu, abyste mohli poslouchat své okolí.
Potáhnutím na krytu pravého sluchátka upravte množství okolního zvuku, který uslyšíte.

O skladbu vpřed

O skladbu zpět

Používání VPA (Virtual
Personal Assistant)

Funkce OpenMic
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Podpora

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?
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. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG,
Inc., a veškeré použití této známky společností Plantronics, Inc., podléhá licenčním podmínkám.
Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.

215185-02 06.19Model BF6100S
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