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OpenMic*

Interromper som

Porta de carregamento

LED do headset

Botão Ligar/Desligar

*Com o OpenMic, você pode ouvir o som ao redor sem precisar tirar os headphones. Conheça o
"OpenMic".

Visão geral do fone de ouvido
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Aproveite ao máximo seu headset, baixando gratuitamente nosso aplicativo BackBeat para iOS/
Android™.

Com esse aplicativo, você pode:
• Selecionar idioma

• Ativar ou desativar recursos

• Find MyHeadset

• Consulte o guia do usuário

Para ter o máximo de benefícios, instale o aplicativo BackBeat em todos os dispositivos pareados
com os headsets.

Instalar o aplicativo
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O BackBeat FIT 6100 tem sistema de headband ajustável.

Retire a alça do headband da posição inicial e aperte-a. Ajuste e mantenha-a na posição para
baixo.

Ajuste
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1 Deslize o botão liga/desliga para ligar. Você ouvirá "emparelhando" e os LEDs piscarão em
vermelho e branco.

2 Ativar o Bluetooth® em seu telefone e configurá-lo para buscar novos dispositivos.
• iPhone Ajustes > Bluetooth > Ligado*

• Android Configurações > Bluetooth:Ativar > Procurar dispositivos*

NOTA: *Os menus podem variar em cada dispositivo.

3 Selecione “PLT BBFIT6100.”
Se necessário, digite quatro zeros (0000) para a senha ou para aceitar a conexão.

Ao concluir o emparelhamento com sucesso, você ouve “pairing successful” (emparelhamento com
sucesso), e o LED para de piscar.

1 Deslize e mantenha pressionado o botão liga/desliga em direção ao ícone Bluetooth até que os
LEDs pisquem em vermelho e branco.

2 Ative o Bluetooth® em seu telefone e configure-o para buscar novos dispositivos.
• iPhone Ajustes > Bluetooth > Ligado*

• Android Configurações > Bluetooth:Ativar > Procurar dispositivos*

NOTA: *Os menus podem variar em cada dispositivo.

3 Selecione “PLT BBFIT6100.”
Se necessário, digite quatro zeros (0000) para a senha ou para aceitar a conexão.

Ao concluir o emparelhamento com sucesso, você ouve “pairing successful” (emparelhamento com
sucesso), e o LED para de piscar.

Emparelhar

Emparelhar pela primeira
vez

Emparelhar um segundo
dispositivo
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Use um cabo micro USB para carregar o headset. Enquanto estiver carregando, o LED ficará
branco fixo. São necessárias até 2h30m para ter a carga completa. O LED apagará quando a carga
estiver completa. Uma carga completa proporciona 24 horas de tempo de audição e conversação
com volume em 50%.

Toque no botão Chamada localizado no centro do fone direito para atender ou encerrar uma
chamada.

Deslize para cima ou para baixo na parte externa do fone direito para aumentar ou diminuir o
volume.

Para silenciar o áudio durante uma chamada, pressione o botão Mudo na lateral do fone de ouvido
direito.

Toque no centro do fone direito para pausar ou reproduzir o áudio.

Procedimentos básicos

Carregar o headset

Atender ou encerrar uma
chamada

Volume

Interromper som

Reproduzir ou pausar
músicas
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Deslize para frente na parte externa do fone direito para avançar a faixa.

Deslize para trás na parte externa do fone direito para retroceder a faixa.

Para ativar o assistente pessoal virtual, pressione e segure o centro do fone direito por dois
segundos.

Enquanto não estiver em uma chamada, toque no botão Mudo para ouvir o som ao redor. Deslize
a parte externa do fone direito para ajustar a quantidade de som ao redor que você ouvir.

Avançar faixa

Retroceder faixa

Usar VPA (Assistência
Pessoal Virtual)

OpenMic
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Suporte

AINDA PRECISA DE AJUDA?
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 é uma marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc. e
qualquer uso da Plantronics, Inc. ocorre sob licença. Todas as outras marcas comerciais
pertencem a seus respectivos proprietários.

215185-23 06.19Model BF6100S
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