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OpenMic*

Mykistys

Latausliitäntä

Kuulokkeen LED-valo

Virtapainike

*OpenMic-ominaisuuden ansiosta voit kuulla ympäröivät äänet ottamatta kuulokkeita pois päästä.
Lisätietoja ”OpenMic”.

Yleiskatsaus
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Ota kaikki irti kuulokkeistasi lataamalla ilmainen BackBeat-sovelluksemme iOS- tai Android™-
laitteeseen.

Sovelluksen ominaisuudet:
• Kielen valitseminen

• Toimintojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

• Find MyHeadset

• Tutustu käyttöohjeeseen

Voit asentaa BackBeat-sovelluksen kaikkiin kuulokkeiden kanssa käyttämiisi mobiililaitteisiin.

Sovelluksen asentaminen
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BackBeat FIT 6100 -kuulokkeissa on säädettävä pääsanka.

Irrota pääsangan johto ylälepoasennosta ja kiristä vetämällä johdosta ja lukitsemalla johto ala-
asentoon.

Säätäminen
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1 Kytke virta. Kuulet ilmoituksen ”pairing” (muodostetaan pariliitosta) ja LED-valot välkkyvät
punaisena ja valkoisena.

2 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
• iPhone Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*

• Android Settings (Asetukset) > Bluetooth:On (Käytössä) > Scan for devices (Hae laitteita)*

HUOMAUTUS * Valikot voivat vaihdella laitteittain.

3 Valitse PLT BBFIT6100.
Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

Kun pariliitos on muodostettu, kuulet ”pairing successful” (pariliitos valmis) -ilmoituksen ja LED-
valot lopettavat vilkkumisen.

1 Vedä virtapainike kohti Bluetooth-kuvaketta ja pidä sitä siellä, kunnes LED-valot vilkkuvat
punaisena ja valkoisena.

2 Kytke Bluetooth® toimintaan laitteessasi ja etsi uusia laitteita.
• iPhone Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*

• Android Settings (Asetukset) > Bluetooth:On (Käytössä) > Scan for devices (Hae laitteita)*

HUOMAUTUS * Valikot voivat vaihdella laitteittain.

3 Valitse PLT BBFIT6100.
Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

Kun pariliitos on muodostettu, kuulet ”pairing successful” (pariliitos valmis) -ilmoituksen ja LED-
valot lopettavat vilkkumisen.

Pariliitos

Pariliitos: Ensimmäinen
kerta

Pariliitoksen
muodostaminen toiseen

laitteeseen
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Käytä kuulokkeiden lataamiseen micro-USB-kaapelia. LED-valo palaa valkoisena, kun kuulokkeet
latautuvat. Akku latautuu täyteen 2,5 tunnissa. LED-valo sammuu, kun lataus on valmis. Täydellä
akulla voit kuunnella ja puhua 24 tuntia 50 %:n äänenvoimakkuudella.

Vastaa puheluun tai lopeta puhelu napauttamalla puhelupainiketta oikean korvakupin
keskustassa.

Säädä äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä oikean korvakupin ulkopintaa ylös tai alas.

Mykistä ääni puhelun aikana painamalla mykistyspainiketta oikean korvakupin sivussa.

Keskeytä tai aloita toisto napauttamalla oikean korvakupin keskustaa.

Perustiedot

Kuulokkeen lataaminen

Puheluun vastaaminen tai
puhelun lopettaminen

Äänenvoimakkuus

Mykistys

Musiikin toisto/tauko
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Toista seuraava kappale pyyhkäisemällä eteenpäin oikean korvakupin ulkopintaa.

Toista edellinen kappale pyyhkäisemällä taaksepäin oikean korvakupin ulkopintaa.

Käynnistä virtuaaliassistentti painamalla oikean korvakupin keskustaa 2 sekuntia.

Kun puhelu ei ole käynnissä, voit kuulla ympäristösi äänet mykistyspainiketta napauttamalla.
Säädä ympäristön äänien kuuluvuutta pyyhkäisemällä oikean korvakupin ulkopintaa.

Seuraava kappale

Edellinen kappale

VPA:n (Virtuaaliassistentti)
käyttö

OpenMic
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Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?
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 on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jonka
käyttöön Plantronics Inc:llä on lupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

215185-10 06.19Model BF6100S
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