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Overzicht koptelefoon

OpenMic*

Mute

Oplaadpoort
Headsetlampje
Aan/uit-knop

*Met OpenMic hoort u omgevingsgeluid zonder uw hoofdtelefoon af te zetten. Zie 'OpenMic'.
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De app installeren

Haal het meeste uit uw headset door onze gratis app, BackBeat voor iOS/Android™, te installeren.
Met deze app kunt u:
• Taal selecteren
• Schakel de functies in/uit
• Find MyHeadset
• De gebruikershandleiding bekijken
Voor een optimaal resultaat kunt u de BackBeat-app installeren op ieder apparaat dat aan de
headset is gekoppeld.
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Pasvorm

De BackBeat FIT 6100 heeft een systeem met een verstelbare hoofdbeugel.
Haak het snoer aan de bovenkant van de hoofdbeugel los, trek het aan en zet het vast aan de
onderkant.
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Koppelen

De eerste keer koppelen

1

2

Schuif de aan-uitknop naar "aan". U hoort 'pairing' (koppelen) en de lampjes knipperen rood en wit.

Activeer Bluetooth® op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.
• iPhone Instellingen > Bluetooth > Aan*
• Android Instellingen > Bluetooth:Aan > Zoeken naar apparaten*

OPMERKING *Menu's kunnen per apparaat verschillen.
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Selecteer 'PLT BBFIT6100'.
Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding.
Wanneer de apparaten zijn verbonden, hoort u 'pairing successful' (koppelen gelukt) en houden de
lampjes op met knipperen.

Een tweede apparaat
koppelen

1

2

Schuif de aan-uitknop naar het bluetooth-pictogram en houd de knop ingedrukt totdat de LEDlampjes rood/wit gaan knipperen.

Activeer Bluetooth® op uw apparaat en laat deze naar nieuwe apparaten zoeken.
• iPhone Instellingen > Bluetooth > Aan*
• Android Instellingen > Bluetooth:Aan > Zoeken naar apparaten*

OPMERKING *Menu's kunnen per apparaat verschillen.
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Selecteer 'PLT BBFIT6100'.
Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding.
Wanneer de apparaten zijn verbonden, hoort u 'pairing successful' (koppelen gelukt) en houden de
lampjes op met knipperen.
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Basisprincipes

Uw headset opladen

Een oproep aannemen of
beëindigen

Volume

Mute

Muziek afspelen of
pauzeren

Voor het opladen van uw headset gebruikt u een micro-USB-kabel. Tijdens het opladen brandt het
lampje ononderbroken wit. Het volledig opladen duurt maximaal 2,5 uur. Het LED-lampje schakelt
uit als het opladen is voltooid. Een volledig opgeladen headset biedt 24 uur luister- en gesprekstijd
bij een volume van 50%.
Tik op de oproepknop in het midden van de rechteroorschelp om een oproep te beantwoorden of
te beëindigen.

Voor het verhogen of verlagen van het volume veegt u langs de buitenkant van de
rechteroorschelp.

Als u tijdens een gesprek het geluid wilt dempen, drukt u op de muteknop aan de zijkant van de
rechteroorschelp.

Voor het pauzeren of afspelen van geluid tikt u op het midden van de rechteroorschelp.

7

Volgend nummer

Als u het volgende nummer wilt afspelen, veegt u naar voren over de buitenkant van de
rechteroorschelp.

Vorig nummer

Als u het vorige nummer wilt afspelen, veegt u naar achteren over de buitenkant van de
rechteroorschelp.

VPA (virtuele persoonlijke
assistent) gebruiken

OpenMic

Om de virtuele persoonlijke assistent te activeren, houdt u het midden van de rechteroorschelp
gedurende 2 seconden ingedrukt.

Als u niet in gesprek bent, tikt u op de muteknop om uw omgeving te horen. Als u de hoeveelheid
omgevingsgeluid wilt aanpassen, veegt u over de buitenkant van de rechteroorschelp.
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Ondersteuning

HULP NODIG?
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 is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk

gebruik door Plantronics, Inc. vindt onder licentie plaats. Alle overige handelsmerken zijn het
eigendom van hun respectieve eigenaren.
215185-19 06.19Model BF6100S
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