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Oversigt over headsettet

OpenMic*

Slå lyden fra

Opladerport
Headsettets LED-indikator
Tænd/sluk-knap

En Plantronics-funktion, der lader dig høre omgivende lyde, uden at du skal tage hovedtelefonerne
af. Se .
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Installer appen

Få maksimalt udbytte af dit headset ved at installere vores gratis app, BackBeat til iOS/Android™.
Med denne app kan du:
• Vælg sprog
• Slå funktioner til/fra
• Find MyHeadset
• Læse brugervejledningen
Hvis du vil have maksimalt udbytte, skal du installere appen BackBeat på alle enheder, der er
parret med headsettet.
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Pasform

BackBeat FIT 6100 har justerbar hovedbøjle.
Tag ledningen på hovedbøjlen fra toppen hvilestilling og spænd ved at trække og fastgøre
ledningen, så den vender nedad.

5

Parring

First time pair

1

2

Tænd for tænd/sluk-knappen ved at skubbe den til den ene side. Du hører "parring", og LEDindikatorerne blinker rødt og blåt.

Aktivere Bluetooth® på telefonen og indstille den til at søge efter nye enheder.
• iPhone Indstillinger > Bluetooth > Til*
• Android Indstillinger > Bluetooth:Til > Søg efter enheder*

BEMÆRK *Menuer kan variere fra enhed til enhed.
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Vælg "PLT BBFIT6100."
Indtast om nødvendigt fire nuller (0000) for adgangskoden, eller accepter forbindelsen.
Når parring er oprettet, hører du "parring lykkedes", og LED-indikatorerne holder op med at blinke.

Par en anden enhed

1

2

Skub tænd/sluk-knappen mod Bluetooth-ikonet, og hold den inde, indtil LED-indikatorerne blinker
rødt og hvidt.

Aktiver Bluetooth® på telefonen, og indstil den til at søge efter nye enheder.
• iPhone Indstillinger > Bluetooth > Til*
• Android Indstillinger > Bluetooth:Til > Søg efter enheder*

BEMÆRK *Menuer kan variere fra enhed til enhed.
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Vælg "PLT BBFIT6100."
Indtast om nødvendigt fire nuller (0000) for adgangskoden, eller accepter forbindelsen.
Når parring er oprettet, hører du "parring lykkedes", og LED-indikatorerne holder op med at blinke.
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Grundlæggende funktioner

Oplad dit headset

Besvare eller afslutte et
opkald

Volumen

Slå lyden fra

Afspil eller sæt musik på
pause

Brug et mikro-USB-kabel til opladning af dit headset, mens du oplader LED-indikator viser
konstant hvidt. En fuld opladning tager op til 2,5 timer, LED slukker, når opladningen er færdig. En
fuld opladning giver 24 timers lytte- og taletid på 50 % volumen.
Tryk på opkaldsknappen midt på højre ørekop for at besvare eller afslutte et opkald.

Stryg op eller ned på ydersiden af højre ørekop for at øge eller mindske lydstyrken.

For at slå lyden fra skal du under et opkald skal du trykke på knappen mute på siden af højre
ørekop.

Tryk midt på højre ørekop for at sætte afspilningen på pause eller afspille lyd.

7

Næste nummer

Stryg frem på ydersiden af højre ørekop at spore lyd frem.

Sidste nummer

Træk bagud på ydersiden af højre ørekop at spore lyd tilbage.

Brug VPA (Virtual
Personal Assistant)

OpenMic

For at aktivere Virtual Personal Assistant tryk og hold midt på højre ørekop for 2 sekunder.

Når du ikke befinder dig i et igangværende opkald, skal du trykke på den røde Mute-tast for at
aktivere OpenMic, så du kan høre dine omgivelser. Stryg på ydersiden af højre ørekop for at justere
mængden af omgivende lyd, du hører.
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Support

BRUG FOR MERE HJÆLP?
plantronics.com/support
Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og

bruges af Plantronics, Inc. under licens. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
215185-03 06.19Model BF6100S
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