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Gratulujeme k zakoupení nového produktu Plantronics. Tento návod k obsluze obsahuje pokyny
pro nastavení a používání vaší náhlavní soupravy Plantronics Backbeat® FIT.

Před instalací či používáním výrobku si projděte bezpečnostní pokyny, kde se dozvíte důležité
informace o bezpečnosti výrobku.

Vítejte
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Sluchátka

Nabíjecí kabel USB

Páska na paži

POZNÁMKA * Obsah se liší v závislosti na produktu.

Obsah balení*
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Po prvním zapnutí sluchátek se zahájí proces párování.

1 Zapněte sluchátka. Kontrolka  na pravém sluchátku ukazuje režim párování blikáním červeně
a modře.

2 Aktivujte funkci Bluetooth® na svém telefonu a nechte jej vyhledat nová zařízení.
• iPhone Nastavení > Obecné > Bluetooth > Zap*

• Android™ Nastavení > Bluetooth: Zapnuto > Vyhledat zařízení*

* Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.

3 Vyberte položku „PLT_BBFIT“. Budete-li vyzváni k zadání hesla, zadejte čtyři nuly (0000)
a přijměte připojení. Po úspěšném spárování přestanou kontrolky blikat červeně a modře
a uslyšíte hlášku „pairing successful“ (párování bylo úspěšné).

Párování

5



Tlačítko napájení

Kontrolka náhlavní soupravy

Tlačítko hovorů

Nabíjecí konektor

Tlačítko hlasitosti: zvýšení či snížení hlasitosti

Tlačítko audia: přehrávání a pozastavení hudby, o skladbu vpřed nebo zpět

Než začnete používat novou náhlavní soupravu, prostudujte si brožuru „Pro vaše bezpečí“
obsahující důležité informace o bezpečnosti, nabíjení, baterii a poučení o zákonných opatřeních.

Přehled náhlavní soupravy

Buďte opatrní
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Tiskněte tlačítko napájení , dokud neuslyšíte „power on“ (zapnuto) nebo „power off“ (vypnuto).

Stiskněte tlačítko audia .

Dvakrát stiskněte tlačítko audia .

Tiskněte tlačítko audia , dokud
neuslyšíte potvrzovací tón pro opětovné
spuštění aktuální skladby. Stisknutím
tlačítka dvakrát (vždy stisknuté do zaznění
potvrzovacího tónu) se vrátíte k předchozí
skladbě.

Hlasitost zvýšíte stisknutím tlačítka hlasitosti . Hlasitost snížíte podržením stisknutého
tlačítka hlasitosti .*
* U telefonů se systémem Android musí být nastavena střední až vysoká úroveň, jinak bude znít
audio příliš slabě.

Během hovoru stiskněte tlačítko audia . Uslyšíte oznámení „mute on“ (ztišení zapnuto) nebo
„mute off“ (ztišení vypnuto). Pokud je zapnuto ztišení, opakuje se upozornění každých 5 minut.

Chcete-li aktivovat hlasové ovládání svého smartphonu, podržte stisknuté tlačítko hovorů ,
dokud neuslyšíte potvrzovací tón.

Stiskněte tlačítko hovorů .

Podržte stisknuté tlačítko hovorů  po dobu 2 sekund.

Chcete-li provést párování po prvním spárování, vypněte nejprve sluchátka a poté podržte

stisknuté tlačítko napájení , dokud neuslyšíte oznámení „pairing“ (párování).

Ovládání

Zapnutí a vypnutí

Přehrávání a pozastavení
hudby

Přeskočení na další
skladbu

Přehrání předchozí
skladby

Hlasitost

Ztišení

Používání hlasových
příkazů

Přijetí nebo ukončení
hovoru

Odmítnutí hovoru

Režim párování
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Nová sluchátka mají dostatek energie pro spárování a chvíli poslechu. Krytka nabíjecího
konektoru se nachází na pravém sluchátku. Lze ji otevřít nehtem.

Úplné nabití sluchátek trvá až 2 hodiny. Při nabíjení svítí kontrolka červeně. Po dokončení
nabíjení se rozsvítí modře.

Nabíjení
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1 Pro nejlepší audiovýkon a příjemné usazení sluchátek je zavěste za hlavu.

2 Otočte ušní koncovku v rozsahu 20°, tak docílíte optimálního usazení a nejlepšího prožitku
audia.

Nasazení
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Váček na uložení sluchátek. Otočením naruby získáte pásku na paži pro umístění telefonu při
cvičení. Uvnitř se nachází menší kapsa pro menší telefony a hudební přehrávače.

Páska na paži / uložení
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Kontrolu úrovně nabití baterie provedete stisknutím tlačítka napájení  u zapnutých sluchátek.
Sluchátka oznámí stav baterie.

„Battery full“ (Baterie plně nabitá) = plně nabitá

„Battery level high“ (Nabitá baterie) = středně až zcela nabitá baterie

„Battery level medium“ (Středně nabitá baterie) = středně

„Battery level low“ (Slabá baterie) = zbývá méně než 1 hodina

„Recharge headset“ (Nabijte náhlavní soupravu) = zbývá méně než 15 minut

Kontrola úrovně baterie
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Pokud necháte sluchátka zapnutá mimo dosah spárovaného telefonu déle než 10 minut,
náhlavní souprava bude šetřit baterii přechodem do režimu DeepSleep®.

Když bude telefon opět v dosahu, ukončíte režim DeepSleep stisknutím tlačítka napájení .

Pokud váš telefon zároveň vyzvání, opětovným stisknutím tlačítka hovorů  daný hovor
přijmete.

Režim DeepSleep
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Připojení Bluetooth má dosah přibližně 10 metrů mezi telefonem a sluchátky. Při vyšší
vzdálenosti dochází ke ztrátě kvality zvuku a připojení.

Sluchátka se pokoušejí navázat ztracené připojení Bluetooth. Pokud se to nezdaří, stiskněte
libovolné tlačítko nebo se znovu ručně připojte pomocí nabídky Bluetooth telefonu.

Zůstaňte připojení
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Aktualizujte firmware zařízení Backbeat FIT pomocí připojení Bluetooth a mobilní aplikace
Backbeat FIT Updater. Aplikace Updater je dostupná pro systém iOS i Android a je ke stažení
z webu Apple App Store či GooglePlay.

1 Ověřte, že jsou sluchátka spárována s telefonem a připojena.

2 Klepněte na tlačítko „Update Firmware“ (Aktualizovat firmware) na úvodní obrazovce aplikace.

3 Během aktualizace ponechte sluchátka a telefon ve vzájemném dosahu.

4 Budete vyzváni k připojení sluchátek k napájení, tím bude aktualizace zahájena. Aktualizace se
spustí automaticky po provedení tohoto kroku. Když probíhá aktualizace produktu Backbeat FIT,
kontrolka bliká fialově.

V případě vydání nového firmwaru budete automaticky upozorněni. Používáním aktuální verze
firmwaru produktu Backbeat FIT zajistíte nejlepší výkon vaší náhlavní soupravy.

Aplikace Backbeat FIT Updater
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Doba hovoru/poslechu Až 8 hodiny poslechu / 6 hodin hovoru*

Pohotovostní režim Až 14 dní*

Režim DeepSleep Poskytuje až 180 dní*

Provozní vzdálenost (dosah) Až 10 metrů (33 stop) od telefonu či tabletu Až 10 metrů
(33 stop) od telefonu či tabletu

Hmotnost sluchátek 24 g

Audio Kodek HQ custom SBC, 13mm neodymové reproduktory,
frekvenční odezva 50–20 000 Hz, celkové harmonické
zkreslení < 3 %, citlivost 105 dBspl/mW při 1 kHz

Redukce šumu Digitální zpracování signálu (DSP):

• Plně duplexní zrušení ozvěny

• Snižování šumu v reálném čase

• Srozumitelnost hlasu

Ochrana před vlhkostí Nanovrstva P2i na ochranu před potem a vlhkostí

Konektor pro nabíjení Nabíjecí mikroport USB

Typ baterie Nabíjecí, bez možnosti výměny, lithium ion polymer

Doba nabíjení (maximální) 2 hodiny (požadavky na napájení 5 Vss., 180 mA)

Bluetooth 3.0 Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2, Audio/
Video Remote Control Profile (AVRCP) v1.4, Handsfree
Profile (HFP) v1.6 a Headset Profile (HSP) v1.1

Provozní a skladovací teplota 0–40 °C (32–104 °F)

Servis a podpora www.plantronics.com/support

POZNÁMKA * Výkon se může lišit podle baterie, využití a zařízení.

Specifikace
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EN
Tel.: 0800 410014

FI
Tel.: 0800 117095

NO
Tel.: 80011336

AR
Tel.: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel.: 0800 945770

PL
Tel.: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel.: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel.: 1800 551 896

PT
Tel.: 0800 84 45 17

DA
Tel.: 80 88 46 10

HE
Tel.: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel.: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Tel.: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel.: 8-800-200-79-92
Tel.: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel.: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel.: 800 950934

SV
Tel.: 0200 21 46 81

ES
Tel.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel.: +44 (0)1793 842443*

* Podpora v angličtině

Informace o bezpečnosti: viz samostatná brožura „Pro vaše bezpečí“
Podrobnosti 2leté omezené záruky: plantronics.com/warranty

Podpora

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?
plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Nizozemsko

© 2014 Plantronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití této
známky společností Plantronics, Inc. podléhá licenčním podmínkám. Všechny ostatní obchodní značky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.

Patenty: US 5 712 453, patenty v patentovém řízení
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