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Översikt över hörlurarna

OpenMic*

Avstängd mikrofon

Laddningsuttag
Lysdiod på headsetet
Strömknapp

* Med hjälp av OpenMic kan du höra omgivande ljud utan att ta av dig hörlurarna. Se ”OpenMic”.
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Installera appen

Få ut mesta möjliga av ditt headset genom att hämta vår kostnadsfria app BackBeat för iOS/
Android™.
Med den här appen kan du:
• Välj språk
• Sätta på eller stänga av funktioner
• Find MyHeadset
• Visa användarhandboken
För bästa möjliga upplevelse installerar du BackBeat-appen på alla parkopplade enheter.
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Passform

BackBeat FIT 6100 har en justerbar huvudbåge.
Lossa sladden på huvudbågen från det övre läget och dra åt den genom att dra och sätta fast
sladden i det nedre läget.
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Para ihop

Parkoppla för första
gången

1
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Skjut strömbrytaren till påslaget läge. ”Pairing” (parkoppling) hörs och lampan blinkar rött och vitt.

Aktivera Bluetooth® på telefonen och sök efter nya enheter.
• iPhone Inställningar > Bluetooth > På*
• Android Inställningar > Bluetooth:På > Sök efter enheter*

OBSERVERA *Menyerna kan variera med olika enheter.
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Välj PLT BBFIT6100.
Om det behövs anger du fyra nollor (0000) som lösenord eller godkänner anslutningen.
När enheterna är parkopplade hörs ”pairing successful” (parkoppling slutförd) och
indikatorlamporna slutar blinka.

Parkoppla med en andra
enhet

1
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Skjut och håll ned strömknappen mot Bluetooth-ikonen tills LED-lampan blinkar rött och vitt.

Aktivera Bluetooth® på enheten och sök efter nya enheter.
• iPhone Inställningar > Bluetooth > På*
• Android Inställningar > Bluetooth:På > Sök efter enheter*

OBSERVERA *Menyerna kan variera med olika enheter.
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Välj PLT BBFIT6100.
Om det behövs anger du fyra nollor (0000) som lösenord eller godkänner anslutningen.
När enheterna är parkopplade hörs ”pairing successful” (parkoppling slutförd) och
indikatorlamporna slutar blinka.
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Grunderna

Ladda headsetet

Besvara eller avsluta ett
samtal

Volym

Avstängd mikrofon

Spela upp eller pausa
musik

Använd en mikro-USB-kabel till att ladda headsetet. Under laddningen lyser lampan med ett fast
vitt sken. En fullständig laddning tar upp till 2,5 timme. Lampan släcks när laddningen är klar. En
fullständig laddning ger 24 timmars lyssnings- och samtalstid med 50 % volym.
Om du vill besvara eller avsluta ett samtal trycker du på samtalsknappen i mitten av höger
öronkåpa.

Om du vill höja eller sänka volymen drar du uppåt eller nedåt på utsidan av höger öronkåpa.

Om du vill stänga av ljudet under ett samtal trycker du på sekretessknappen på sidan av höger
öronkåpa.

Om du vill pausa eller spela upp ljud trycker du på mitten av höger öronkåpa.
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Spola framåt

Spola bakåt

Om du vill spola ljudet framåt drar du framåt på utsidan av höger öronkåpa.

Om du vill spola ljudet bakåt drar du bakåt på utsidan av den högra öronkåpan.

Använda VPA (Virtual
Personal Assistant)

Om du vill aktivera den virtuella personliga assistenten håller du ned mitten av höger öronkåpa i
två sekunder.

OpenMic

När du inte är i ett samtal kan du trycka på sekretessknappen för att höra din omgivning. Du kan
justera hur mycket omgivande ljud du vill höra genom att dra på utsidan av höger öronkåpa.
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Support

VILL DU HA MER HJÄLP?
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 är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All

användning av Plantronics, Inc. sker under licens. Alla andra varumärken tillhör sina respektive
ägare.
215185-26 06.19Model BF6100S
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