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OpenMic*

Wyłączenie mikrofonu

Gniazdo ładowarki

Wskaźnik LED słuchawki

Przycisk zasilania

* Funkcja OpenMic pozwala słyszeć dźwięki otoczenia bez konieczności zdejmowania zestawu
słuchawkowego. Patrz „OpenMic”.

Informacje ogólne
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Zainstalowanie naszej bezpłatnej aplikacji BackBeat na urządzenia iOS/Android™ powoli Ci w pełni
wykorzystać możliwości słuchawek.

Za pomocą tej aplikacji możesz:
• Wybierz język

• Włączanie/wyłączanie funkcji

• Znajdź moją słuchawkę

• Przeglądać instrukcję użytkowania

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zainstaluj aplikację BackBeat we wszystkich urządzeniach
sparowanych ze słuchawkami.

Instalowanie aplikacji
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Słuchawki BackBeat FIT 6100 są wyposażone w regulowany pałąk.

Odczep przewód na pałąku w górnym położeniu spoczynkowym i zacieśnij, pociągając i mocując
przewód w dolnym położeniu.

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

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

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

NOTA * Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.

3 Wybierz opcję „PLT BBFIT6100”.
W razie potrzeby wpisz cztery zera (0000) jako hasło lub zaakceptuj połączenie.

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

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

2 Włącz funkcję Bluetooth® w swoim urządzeniu i ustaw w niej wyszukiwanie nowych urządzeń.
• iPhone Settings (Ustawienia) > Bluetooth > On* (Wł.)

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

NOTA * Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.

3 Wybierz opcję „PLT BBFIT6100”.
W razie potrzeby wpisz cztery zera (0000) jako hasło lub zaakceptuj połączenie.

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

Parowanie

Pierwsze parowanie

Parowanie z drugim
urządzeniem
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Do ładowania słuchawki użyj przewodu micro-USB. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie
świecić na biało. Pełne ładowanie trwa 2,5 godziny. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED
gaśnie. Pełne naładowanie zapewnia 24 godziny słuchania muzyki i rozmów przy głośności 50%.

Dotknij przycisku odbioru/zakończenia rozmowy znajdującego się na środku prawego nausznika,
aby odebrać lub zakończyć połączenie.

Przesuń palcem w górę lub w dół po zewnętrznej stronie prawego nausznika, aby zwiększyć lub
zmniejszyć głośność.

Aby wyciszyć dźwięk podczas rozmowy, naciśnij przycisk wyłączenia mikrofonu znajdujący się z
boku prawego nausznika.

Dotknij środkowej części prawego nausznika, aby wstrzymać lub odtworzyć dźwięk.

Podstawy

Ładowanie słuchawki

Odebranie lub
zakończenie rozmowy

Głośność

Wyłączenie mikrofonu

Rozpoczynanie/
wstrzymywanie

odtwarzania muzyki
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Przesuń palcem do przodu po zewnętrznej stronie prawego nausznika, aby włączyć następny
utwór.

Przesuń palcem w tył po zewnętrznej stronie prawego nausznika, aby włączyć poprzedni utwór.

Aby aktywować wirtualnego asystenta osobistego, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
środkową część prawego nausznika.

Gdy nie prowadzisz rozmowy, naciśnij przycisk wyłączenia mikrofonu, aby słyszeć dźwięki z
otoczenia. Przesuń palcem po zewnętrznej stronie prawego nausznika, aby dostosować ilość
słyszalnych dźwięków z otoczenia.

Następny utwór

Poprzedni utwór

Korzystanie z wirtualnego
asystenta osobistego

(VPA)

Funkcja Open Mic
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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

© 2019 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.

215185-21 06.19Model BF6100S
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