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OpenMic*

Corte de som

Porta para o carregador

LED do auricular

Botão de chamada

* O OpenMic permite-lhe ouvir o som envolvente sem ter de tirar os auscultadores. Consulte
"OpenMic".

Descrição geral dos auscultadores
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Tire o máximo partido do seu auricular, transferindo a aplicação gratuita BackBeat para iOS/
Android™.

Com esta aplicação é possível:
• Selecionar o idioma

• Ativar/desativar funcionalidades

• Find MyHeadset (Encontrar o meu auricular)

• Ver o manual do utilizador

Para tirar o máximo partido da aplicação, instale a BackBeat em qualquer dispositivo
emparelhado com o auricular.

Instalar a aplicação
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Os BackBeat FIT 6100 possuem um sistema de aro para a cabeça ajustável.

Desencaixe o cabo do aro para a cabeça da posição de apoio superior e aperte puxando e fixando o
cabo na posição inferior.

Ajuste
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1 Deslize o interruptor de ligação para ligar. Ouvirá "pairing" (emparelhamento) e os LED ficam
intermitentes a vermelho e azul.

2 Ativar o Bluetooth® no seu telefone e defini-lo para procurar novos dispositivos.
• iPhone Definições > Bluetooth > Ligado*

• Android Definições > Bluetooth:Ligado > Procurar dispositivos*

NOTA: *Os menus podem variar consoante o dispositivo.

3 Selecione "PLT BBFIT6100".
Se necessário, introduza quatro zeros (0000) para o código ou aceite a ligação.

Quando o emparelhamento é concluído com sucesso, ouve a mensagem "pairing successful"
(emparelhamento com êxito) e os LED deixam de piscar.

1 Deslize o botão de ligar/desligar e mantenha-o na direção do ícone Bluetooth até que os LED
pisquem a vermelho e branco.

2 Ative o Bluetooth® no seu dispositivo e defina-o para procurar novos dispositivos.
• iPhone Definições > Bluetooth > Ligado*

• Android Definições > Bluetooth:Ligado > Procurar dispositivos*

NOTA: *Os menus podem variar consoante o dispositivo.

3 Selecione "PLT BBFIT6100".
Se necessário, introduza quatro zeros (0000) para o código ou aceite a ligação.

Quando o emparelhamento é concluído com sucesso, ouve a mensagem "pairing successful"
(emparelhamento com êxito) e os LED deixam de piscar.

Emparelhamento

Primeiro emparelhamento

Emparelhar um segundo
dispositivo
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Utilize um cabo micro USB para carregar o auricular; durante o carregamento, o LED permanece
aceso a branco. Um carregamento completo demora até 2,5 horas, o LED apaga-se quando o
carregamento está concluído. Um carregamento completo proporciona 24 horas de tempo de
audição e de conversação a 50% do volume.

Toque no botão de chamada localizado no centro do auricular direito para atender ou terminar
uma chamada.

Deslize o dedo para cima ou para baixo na parte exterior do auricular direito para aumentar ou
diminuir o volume.

Para cortar o som do áudio durante uma chamada, prima o botão de corte de som na parte lateral
do auricular direito.

Toque no centro do auscultador direito para colocar em pausa ou reproduzir o áudio.

Princípios básicos

Carregar o auricular

Atender ou terminar uma
chamada

Volume

Corte de som

Reproduzir ou colocar
música em pausa
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Deslize o dedo para a frente na parte exterior do auscultador direito para avançar o áudio.

Deslize o dedo para trás na parte exterior do auscultador direito para retroceder o áudio.

Para ativar o assistente pessoal virtual, mantenha o centro do auricular direito premido durante 2
segundos.

Quando não estiver numa chamada, toque no botão de corte de som para ouvir o som ambiente.
Passe o dedo pelo exterior do auscultador direito para ajustar a quantidade de som ambiente que
ouve.

Avançar faixa

Retroceder faixa

Utilizar o VPA (assistente
pessoal virtual)

OpenMic
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Assistência

PRECISA DE MAIS 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 registada da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer
utilização da Plantronics, Inc. é realizada sob licença. Todas as restantes marcas comerciais são
propriedade dos seus respetivos proprietários.

215185-22 06.19Model BF6100S
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