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Felicitări pentru achiziţionarea noului produs Plantronics. Acest ghid furnizează instrucţiuni
pentru configurarea şi utilizarea noii căşti Plantronics Backbeat® FIT.

Pentru informaţii importante despre siguranţa produsului, înainte de instalarea sau utilizarea
acestuia, consultaţi Instrucţiuni de siguranţă.

Bun venit
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Căşti

Cablu de încărcare USB

'Suport pentru braţ

NOTĂ *Conţinutul poate varia în funcţie de produs.

Conţinutul pachetului*
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Prima dată când porniţi căştile, începe procesul de împerechere.

1 Activaţi căştile. Indicatorul luminos  localizat pe casca dreaptă luminează roşu şi albastru
pentru a indica modul de împerechere

2 Activaţi Bluetooth® pe telefonul dvs. şi setaţi-l pentru a căuta dispozitive noi.
• iPhone Setări > General > BluetoothPornit*

• Android™ Setări > Bluetooth: Pornit > Scanare dispozitive*

*Meniurile pot varia în funcţie de dispozitiv.

3 Selectaţi „PLT_BBFIT.” Dacă telefonul o solicită, introduceţi patru zerouri (0000) pentru codul de
acces sau acceptaţi conexiunea. După împerecherea cu succes, indicatoarele luminoase nu mai
luminează intermitent în roşu şi albastru şi veţi auzi „pairing successful” (împerechere reuşită).

Împerecheaţi casca
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Buton de alimentare

Indicator luminos cască

Buton Apel

Port de încărcare

Buton volum: măreşte sau micşorează volum

Butonul Audio: Redare sau pauză muzică, derulare a piesei înainte sau înapoi

Citiţi ghidul cu instrucţiuni de siguranţă pentru informaţii importante privind siguranţa,
încărcarea, bateria şi normele înainte de a utiliza casca.

Prezentare generală căşti

Siguranţa înainte de
toate
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Apăsaţi butonul Alimentare  până auziţi „pornire/oprire alimentare”

Apăsaţi butonul Audio .

Apăsaţi butonul de două ori Audio .

Apăsaţí
butonul Audio

 până auziţi
tonul de
confirmare
pentru a
reporni piesa
curentă.
Apăsaţi
butonul de
două ori
(fiecare
apăsare până
sa aude tonul
de confirmare)
pentru a
trecere la
următoarea
melodie.

Pentru a mări volumul, atingeţi butonul Volum . Pentru a micşora volumul, apăsaţi şi menţineţi
butonul Volum .*
*Telefonul Android trebuie configurat la mediu/ridicat sau sunetul va fi prea slab.

În timpul unui apel, atingeţi butonul Audio . Veţi auzi „mod mut activat”sau „mod mut
dezactivat.” O alertă se repetă la fiecare 5 minute atunci când este activată funcţia dezactivare
sunet .

Pentru a activa comenzile vocale ale smartphone-ului, apăsaţi butonul Apel  până când auziţi
tonul de confirmare.

Atingeţi butonul Apel .

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Apel  timp de 2 secunde

Preluaţi controlul

Pornire sau oprire
alimentare

Redare sau întrerupere
muzică

Salt la melodia
următoare

Redarea melodiei
anterioare

Volumul

Mut

Utilizaţi comenzile vocale

Preluarea sau terminarea
unui apel

Respingerea unui apel
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Pentru a accesa modul împerechere după primul proces de împerechere, începeţi cu căştile

dezactivate şi apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Alimentare  până când auziţi
„împerechere”.

Modul de împerechere
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Noile dvs. căşti au suficientă baterie pentru a se împerechea sau a asculta conţinut audio
pentru o perioadă de timp. Uşa care acoperă portul de încărcare este localizată pe casca
dreaptă. Deschideţi-o cu unghia.

Durează până la 2 ore pentru a încărca complet căştile. În timpul încărcării, lumina indicatorului
este roşie şi devine albastră odată finalizată încărcarea.

Încărcare
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1 Pentru performanţă sonoră optimă şi potrivire confortabilă şi sigură, aşezaţi-le în jurul capului.

2 Rotiţi elementul pentru ureche într-un interval de plus-minus 20° pentru o potrivire optimă şi
experienţă audio.

Montare
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Husă pentru depozitarea căştilor. Întoarceţi pe dos husa pentru a o transforma într-un suport
pentru braţ pentru a vă susţine telefonul în timpul antrenamentului. În interior este disponibil un
buzunar suplimentar pentru a susţine telefoanele de dimensiuni mici sau dispozitivele pentru
muzică.

Suport pentru braţ/depozitare
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Pentru a verifica nivelul bateriei atingeţi butonul de alimentare  în timp ce căştile dvs. sunt
pornite. Căştile vă vor anunţa starea bateriei.

„Baterie complet încărcată” = complet încărcată

„Nivel baterie ridicat” = nivel mediu până la încărcare completă

„Nivel mediu baterie” = mediu

„Nivel baterie scăzut” = mai puţin de 1 oră rămasă

„Reîncărcare cască” = sub 15 minute rămase

Verificarea niveluluibateriei
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Dacă vă lăsaţi casca pornită, dar în afara zonei de acoperire a telefonului dvs. împerecheat timp
de peste 10 de minute, casca va păstra nivelul bateriei intrând în modul Repaus profund®.

Odată ce reintraţi în zona de acoperire a telefonului, atingeţi butonul Alimentare  pentru a ieşi

din modul Repaus profund. Dacă telefonul dvs. sună, atingeţi butonul Apel  din nou pentru
prelua apelul.

Mod DeepSleep
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Bluetooth are o „rază de acţiune” de până la 10 metri între telefon şi căşti, în afara căreia
semnalul audio se degradează şi conexiunea se pierde.

Căştile încearcă să restabilească o conexiune Bluetooth pierdută. Dacă restabilirea nu reuşeşte,
atingeţi orice buton o dată sau manual şi reconectaţi-vă prin intermediul meniului Bluetooth al
telefonului.

Rămâneţi conectaţi
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Actualizaţi firmware-ul pentru Backbeat FIT prin conexiunea Bluetooth utilizând aplicaţia mobilă
de actualizare a Backbeat FIT. Aplicaţia de actualizare este disponibilă pentru iOS şi Android şi
poate fi descărcată cu succes din Apple App Store sau GooglePlay.

1 Asiguraţi-vă că căştile sunt împerecheate şi conectate la telefon.

2 Atingeţi butonul „Actualizare Firmware" de pe ecranul de început al aplicaţiei.

3 Păstraţi căştile şi telefonul în raza dvs. în timpul actualizării.

4 Vi se va solicita conectarea căştilor la o sursă de alimentare pentru a iniţia actualizarea.
Actualizarea va porni automat odată ce această etapă a fost efectuată. Indicatorul luminos
clipeşte în purpuriu când Backbeat FIT se află în modul actualizare.

Veţi fi notificat automat atunci când noul firmware este lansat şi prin actualizarea Backbeat FIT
vă puteţi asigura că casca dvs. atinge cele mai bune performanţe.

Aplicaţie actualizare Backbeat FIT
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Durată de vorbire/ascultare Până la 8 ore ascultare/6 ore convorbire*

Timp de standby Până la 14 zile*

Mod Repaus profund Oferă până la 180 zile*

Distanţă de operare (rază de acţiune) Până la 10 metri faţă de telefon sau tabletă Până la 10
metri faţă de telefon sau tabletă

Greutate căşti 24 grame

Audio Codec SBC personalizat HQ, difuzoare din neodim de 13
mm, răspuns de frecvenţă 50-20.000 Hz, distorsiune
armonică totală <3%, sensibilitate 105 dBspl/mW @ 1
kHz

Reducerea zgomotelor Procesarea digitală a semnalelor (DSP) :

• Atenuare completă a ecoului duplex

• Reducerea zgomotelor în timp real

• Claritatea vocii

Protecţie la umezeală Înveliş nano P2i pentru protecţie la transpiraţi şi
umezeală

Conector de încărcare Încărcare micro USB

Tipul bateriei Litiu ion polimer, reîncărcabilă, neînlocuibilă

Timp de încărcare (maxim) 2 ore (Cerinţe de alimentare 5V DC - 180 mA)

Bluetooth 3.0 Profil Advanced Audio Distribution (A2DP) v1.2, Profil
Audio/Video Remote Control (AVRCP) v1.4, Profil
handsfree (HFP) v1.6 şi Profil cască (HSP) v1.1

Temperatură de funcţionare şi
depozitare

32°F – 104°F (0 – 40°C)

Service şi asistenţă www.plantronics.com/support

NOTĂ * Performanţele depind de baterie şi pot varia în funcţie de dispozitiv.

Specificaţii
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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*

*Asistenţă în limba engleză

Informaţii privind siguranţa: consultaţi broşura separată „Pentru siguranţa dvs.”
Detalii privind garanţia limitată de 2 ani: plantronics.com/warranty

Asistenţă

AVEŢI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENŢĂ?
plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2014 Plantronics, Inc. Toate drepturile rezervate. Bluetooth este marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către
Plantronics are loc sub licenţă. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

Patente: S.U.A. 5.712.453; Patente în aşteptare
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