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Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää Plantonics
BackBeat Fit -laitteen asennus- ja käyttöohjeet.

Laitteen mukana toimitetussa erillisessä Turvallisuusohjeet-kirjasessa on tärkeitä tietoja laitteen
turvallisesta käytöstä. Lue kirjanen ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.

Tervetuloa
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Kuulokkeet

USB-latauskaapeli

Pakkauksen sisältö
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Kuulokkeet aloittavat pariliitoksen muodostamisen, kun niihin kytketään virta ensimmäisen
kerran.

1 Kytke kuulokkeisiin virta painamalla virtapainiketta, kunnes kuulet tilailmoituksen "pair mode"
(pariliitostila) ja merkkivalo  vilkkuu punainen ja sininen.

2 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
• iPhoneSettings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*

• AndroidSettings (Asetukset) > Bluetooth:Käytössä > Hae laitteita*

HUOMAUTUS *Valikot voivat vaihdella laitteittain.

3 Valitse PLT_BBFIT.
Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

Kun pariliitos on muodostettu, kuulet "pairing successful" (pariliitos valmis) -ilmoituksen, ja
merkkivalo  lopettaa vilkkumisen.

Pariliitoksen muodostaminen
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Virtapainike

Kuulokkeen merkkivalo

Puhelupainike

Latausliitäntä

Äänenvoimakkuuden säätöpainike: äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

Toistopainike: aloita musiikin toisto tai keskeytä se, siirry seuraavaan tai edelliseen
kappaleeseen

Kuulokkeen osat
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Paina virtapainiketta , kunnes kuulet ilmoituksen Power on (virta päällä) tai Power off (virta pois).

Napauta toistopainiketta .

Paina toistopainiketta  kahdesti.

Paina toistopainiketta , kunnes äänimerkki kertoo, että parhaillaan
soivan kappaleen toisto aloitetaan alusta. Siirry edelliseen kappaleeseen
painamalla painiketta kahdesti (kummallakin kerralla siihen asti, kunnes
kuulet äänimerkin).

Lisää kuunteluvoimakkuutta napauttamalla äänenvoimakkuuden säätöpainiketta . Pienennä
äänenvoimakkuutta pitämällä äänenvoimakkuuden säätöpainiketta  painettuna.*
*Android-puhelimen äänenvoimakkuuden on oltava korkea tai keskikorkea, muuten toistettava
media ei kuulu hyvin.

Paina puhelun aikana toistopainiketta . Kuulet vahvistuksen "mute on" (mykistys käytössä) tai
"mute off" (mykistys pois käytöstä). Ilmoitus toistuu 5 minuutin välein, kun mykistys on käytössä.

Jos haluat käynnistää pariliitostilan ensimmäisen kerran jälkeen, katkaise kuulokkeiden virta ja
paina virtapainiketta , kunnes kuulet ilmoituksen Pairing (pariliitostila).

Kuulokkeet yrittävät muodostaa uudelleen katkenneen Bluetooth-yhteyden. Jos yhdistäminen ei
onnistu, paina mitä tahansa painiketta kerran tai muodosta yhteys manuaalisesti puhelimen
Bluetooth-laitevalikon kautta.

Hallinta

Virran kytkeminen

Musiikin toisto/tauko

Seuraavaan kappaleeseen
siirtyminen

Edellisen kappaleen
toistaminen

Äänenvoimakkuus

Mykistys

Pariliitostila

Yhteyden uusiminen
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Latausliitännän peittävä luukku on oikeassa kuulokkeessa. Avaa luukku sormenkynnellä. Lataa
akku täyteen ennen käyttöä parhaimman suorituskyvyn saamiseksi.

HUOMAUTUS Pikalataus: 15 minuutin latauksella saat noin tunnin kuunteluaikaa.

Kuulokkeiden akun lataaminen tyhjästä täyteen kestää noin kaksi tuntia. Latauksen aikana
merkkivalo on punainen. Kun lataus on valmis, valo on sininen.

Lataaminen
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1 Kuulokkeet toistavat ääntä parhaiten ja istuvat tukevasti, kun kierrät ne pääsi ympärille.

2 Käännä korvatyynyä enintään 20 astetta myötä- tai vastapäivään, jotta saat parhaan mahdollisen
istuvuuden ja äänenlaadun.

Säätäminen
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Voit tarkistaa akun lataustason napauttamalla virtapainiketta , kun kuulokkeisiin on kytketty
virta. Kuulokkeet ilmoittavat akun lataustason.

"Battery full" = akku on ladattu täyteen

"Listen time 6-8 hours" = kuunteluaikaa jäljellä 6–8 tuntia

"Listen time 3-5 hours" = kuunteluaikaa jäljellä 3-5 tuntia

"Listen time 1-2 hours" = kuunteluaikaa jäljellä 1-2 tuntia

"Battery low and power off" = akku on tyhjä

Akun lataustason tarkistaminen
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Jos kuulokkeisiin on kytketty virta ja ne ovat puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolella yli 10
minuuttia, kuulokkeet säästävät akkua siirtymällä DeepSleep-tilaan.

Kun kuuloke on taas puhelimen kuuluvuusalueella, voit poistaa DeepSleep-tilan käytöstä
painamalla virtapainiketta . Jos puhelin soi, voit vastata puheluun napauttamalla
puhelupainiketta  uudelleen.

DeepSleep-tila
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Puhe-/kuunteluaika Kuunteluaika jopa 8 tuntia / puheaika jopa 6 tuntia*

Valmiusaika Jopa 14 päivää*

DeepSleep-tila Jopa 6 kuukautta

Kantomatka (toimintasäde) Enintään 10 metriä puhelimesta tai tablet-laitteesta

Kuulokkeiden paino 24 grammaa

Kielet Voit vaihtaa tilailmoitusten kieltä langattomasti BackBeat
FIT Companion -sovelluksella. Saatavilla olevat kielet ovat
englanti (Yhdysvallat) (oletus), englanti (Iso-Britannia),
ranska, saksa, ruotsi, espanja, mandariinikiina ja japani.

Äänet • Mukautettu HQ-SBC-koodekki

• 13 mm:n neodyymikaiuttimet

• Taajuusvaste 50–20 000 Hz

• Harmoninen vääristymä <3 %

• Herkkyys 105 dBspl/mW (1 kHz)

Melun vaimennus Digitaalinen signaalinkäsittely (DSP): äänen parannus

• Kaksisuuntainen kaikua poistava tekniikka

• Reaaliaikainen melun vaimennus

• Äänen selkeys

• Kuiskaustila (automaattinen mikrofonin vahvistus)

• Automaattinen ympäristöön mukautuminen <1 s.

Hiki- ja kosteussuoja • Hieltä ja kosteudelta suojaava P2i-nanopinnoite

• IP 57 -luokan suojaus – kestää upotuksen makeaan
veteen yhden metrin syvyyteen asti 30 minuutin ajaksi

Laturin liitin Mikro-USB-laturi

Akun tyyppi Ladattava, ei-vaihdettava litiumionipolymeeri

Pikalataus 15 minuutin latauksella saat jopa tunnin kuunteluaikaa.

Latausaika (enintään) 2 tuntia (virtavaatimukset 5 V DC – 180 mA)

Bluetooth 3.0 • Luokan 1 laite

• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2

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

• Handsfree Profile (HFP) v1.7

• Headset Profile (HSP) v1.1

Tekniset tiedot
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Käyttö- ja säilytyslämpötila 0–40 °C

Palvelu ja tuki www.plantronics.com/support

HUOMAUTUS * Suorituskyky voi vaihdella akun ja laitteen mukaan.
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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
Saksa: 0800 9323 400
Itävalta: 0800 242 500
Sveitsi: 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*

*Tuki englanniksi

TARVITSETKO OHJEITA?
plantronics.com/support

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

Santa Cruz, CA 95060 USA

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronicsilla on lupa.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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