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Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om
installation og brug af Plantronics BackBeat Fit.

Læs sikkerhedsinstruktionerne for at få vigtige oplysninger om produktsikkerhed, inden du
installerer eller bruger produktet.

Velkommen
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Headset

USB-opladerkabel

Hvad er der i æsken?
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Første gang du tænder for headsettet, starter parringen.

1 Slå headsettet til ved at trykke på tænd/sluk-knappen, indtil du hører "parringstilstand" og LED-
indikatoren  blinker rødt og blåt.

2 Aktivere Bluetooth® på telefonen og indstille den til at søge efter nye enheder.
• iPhoneIndstillinger > Bluetooth > Til*

• AndroidIndstillinger > Bluetooth:Til > Søg efter enheder*

BEMÆRK *Menuer kan variere fra enhed til enhed.

3 Vælg “PLT_BBFIT.”
Indtast om nødvendigt fire nuller (0000) for adgangskoden, eller accepter forbindelsen.

Når parring er oprettet, hører du "pairing successful" (parring lykkedes), og indikatoren  holder
op med at blinke.

Parring
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Tænd/sluk-knap

Headsetindikator

Opkaldsknap

Opladerport

Lydstyrkeknap: Øger eller mindsker lydstyrken

Lydknappen: Afspil eller sæt musik på pause, næste eller forrige nummer

Oversigt over headset
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Tryk på tænd/sluk-knappen , indtil du hører “tændt"/"slukket."

Tryk på knappen Lyd .

Tryk på knappen Lyd  to gange.

Tryk på knappen Lyd , indtil du høre bekræftelsestonen for at genstarte det aktuelle spor. Tryk
to gange på knappen (begge gange indtil bekræftelsestonen lyder) for at gå til det forrige nummer.

Du øger volumen ved at trykke på volumenknappen . Du mindsker volumen ved at trykke på
volumenknappen  og holde den ned.*
*Lydstyrken på Android-telefoner skal indstilles til medium/høj, da lyden ellers vil være for lav.

Tryk på knappen Lyd , mens du er i et opkald. Du hører "mute aktiveret" eller "mute
deaktiveret". En alarm gentages hver 5. minut, når mute er aktiveret.

Hvis du vil angive parringstilstand efter første parring, skal du starte med hovedtelefonerne
slukket og derefter trykke på tænd/sluk-knappen , og holde den nede, indtil du hører “parring.”

Dit headset forsøger at genoprette en mistet Bluetooth-forbindelse. Hvis de ikke kan, skal du
trykke én gang på en knap eller genoprette forbindelsen manuelt via telefonens Bluetooth-
enhedsmenu.

Tag styringen

Tænd eller sluk

Afspil eller sæt musik på
pause

Spring til næste nummer

Afspil forrige nummer

Volumen

Mute

Parringtilstand

Tilslut igen
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Dækslet, som dækker for opladningsstikket, findes på det højre headset. Åbn den med en
fingernegl. Du opnår den bedste ydeevne ved at oplade batteriet helt før brug.

BEMÆRK Hurtig opladning: headsettet kan oplade i 15 minutter for at levere ca. 1 time til aflytning
af musik.

Det tager op til 2 timer at oplade headsettet helt fra et helt afladet batteri. Indikatoren lyser rødt
under opladningen og bliver blå, når opladningen er fuldført.

Opladning
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1 Du får den bedste lydoplevelse og en sikker, behagelig pasform ved at føre ledningen rundt om dit
hoved.

2 Drej øreproppen mellem plus og minus 20° for at få en optimal pasform og den bedste
lydoplevelse.

Pasform
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Du kan kontrollere batteriniveauet ved at trykke på tænd/sluk-knappen , mens dit headset er
tændt. Dit headset fortæller dig batteristatus.

"Fuldt batteri" = fuldt opladet

"Lyttetid 6-8 timer" = batteriniveau 6-8 timer

"Lyttetid 3-5 timer" = batteriniveau 3-5 timer

"Lyttetid 1-2 timer" = batteriniveau 1-2 timer

"Lavt batteri og slukket" = afladet batteri

Kontroller batteriniveau
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Hvis du lader headsettet være tændt, men uden for rækkevidde af din parrede telefon i mere end
10 minutter, vil headsettet spare på batteriets strøm ved at skifte til tilstanden DeepSleep.

Når headsettet igen er inden for rækkevidde af telefonen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen 
for at afslutte tilstanden DeepSleep. Hvis telefonen også ringer, skal du trykke på opkaldsknappen

 igen for at besvare opkaldet.

DeepSleep-tilstand
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Tale/lyttetid Op til 8 timers lyttetid/6 timers taletid*

Standbytid Op til 14 dage*

DeepSleep-tilstand Op til 6 måneder

Driftsafstand (rækkevidde) Op til 10 meter fra telefon eller tablet

Hovedtelefoners vægt 24 gram

Sprog Ved hjælp af tilbehørsprogrammet til BackBeat FIT kan du
ændre stemmemeddelelsessproget til headsettet trådløst.
Vælg mellem amerikansk engelsk (standard), britisk
engelsk, fransk, tysk, svensk, spansk, mandarin, japansk.

Lyd • HQ tilpasset SBC-codec

• 13 mm neodymium højttalere

• Frekvens 50-20.000 Hz

• Total harmonisk forvrængning <3%

• Følsomhed 105 dBspl/mW @ 1 kHz

Støjreduktion Digital Signal Processing (DSP): stemmeforbedringer

• Ekkoeliminering i fuld dupleks

• Støjreduktion i realtid

• Stemmeklarhed

• Lydløs tilstand (automatisk forstærkningskontrol af
mikrofon)

• Automatisk tilpasningskontrol i omgivelserne <1sek.

Beskyttelse mod sved og fugt • P2i-nano-belægning til beskyttelse mod sved og fugt

• Kaplingsgrad (Ingress Protection Rating (IP)) på 57 -
vandtæt i ferskvand op til en meter (1,28 fod) i 30
minutter

Opladningstilslutning Mikro-USB-opladning

Batteritype Genopladeligt litium-ion-polymer, kan ikke udskiftes

Hurtig opladning Oplad tomt batteri i 15 minutter for op til en hel times
musikaflytning.

Opladningstid (maks.) 2 timer (Strømspecifikationer 5V DC - 180 mA)

Bluetooth 3.0 • Klasse 1-enhed

• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2

• Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) v1.4

• Håndfri profil (HFP) v1.7

Specifikationer
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• Headsetprofil (HSP) v1.1

Drifts- og opbevaringstemperatur 32 °F – 104 °F (0 – 40 °C)

Service og support www.plantronics.com/support

BEMÆRK * Ydeevnen er afhængig af batteriet og anvendelsen, og kan variere afhængigt af
enheden.
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EN
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Tyskland 0800 9323 400
Østrig 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Support på engelsk

BRUG FOR MERE HJÆLP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.
345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

USA

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Holland

© 2016 Alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Plantronics under licens. Alle andre
varemærker tilhører deres respektive ejere.
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