
Backbeat
®

 Go 2

Návod k obsluze



Obsah

Vítejte 3

Obsah balení 4

Přehled náhlavní soupravy 5
Buďte opatrní 5

Párování 6
Párování 6
Párování dalšího zařízení 6
Vícenásobné připojení 6

Nabíjení 8
Kontrola úrovně baterie 8

Nasazení 9

Základy 10
Zapnutí a vypnutí sluchátek 10
Audio 10
Nastavení hlasitosti 10
Ztišení 10
Uskutečnění/přijetí/ukončení hovorů 10

Další funkce 12
Režim DeepSleep 12
Zůstaňte připojení 12
Hlasová upozornění 12
Obnovení nastavení z výroby 12

Specifikace 13

Podpora 14

2



Gratulujeme k zakoupení nového produktu Plantronics. Tento návod obsahuje pokyny pro
nastavení a používání Sluchátka Backbeat Go 2.

Před instalací či používáním výrobku si projděte bezpečnostní pokyny uvedené ve stručné
příručce s úvodními informacemi, kde se dozvíte důležité informace o bezpečnosti výrobku.

Vítejte
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Sluchátka (s nainstalovanými stabilizátory a ušními
koncovkami střední velikosti) s mikrofonem Kombinovaná nabíječka

Ušní koncovky (malé a velké) Váček

Obsah balení
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Nabíjecí konektor

Kontrolka náhlavní soupravy (LED)

Tlačítko zvýšení hlasitosti: Zvýší hlasitost, přeskočí na další skladbu

Tlačítko audia/hovoru: Zapíná/vypíná sluchátka, přijímá/ukončuje/odmítá hovor, spouští/
pozastavuje přehrávání hudby

Tlačítko snížení hlasitosti: Sníží hlasitost, přehraje předcházející skladbu

/ Aktivace a deaktivace ztišení

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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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

• Chytré telefony Android™* Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě > Bluetooth: Zapnuto >
Vyhledat zařízení

POZNÁMKA * Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.

3 Zvolte možnost „PLT_BBTGO2“.
V případě potřeby zadejte jako heslo čtyři nuly (0000) nebo přijměte připojení.

Po úspěšném spárování uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné)
a kontrolka sluchátek přestane blikat.
POZNÁMKA Chcete-li provést párování po prvním spárování, vypněte nejprve sluchátka a poté
podržte stisknuté tlačítko audia/hovoru, dokud neuslyšíte oznámení „pairing“ (párování).

Po spárování sluchátek s vaším telefonem může být nutné spárovat s nimi další telefon či
zařízení, například tablet. Lze spárovat a uložit do paměti až osm zařízení podporujících profily
Handsfree a Advanced Audio Distribution (A2DP).

1 Přepněte sluchátka do režimu párování. Vyberte:
• Když jsou sluchátka vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko audia/hovoru , dokud neuslyšíte

oznámení „pairing“ (párování) nebo

• Pokud jsou sluchátka zapnutá a neprobíhá hovor, stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti
(+) a snížení hlasitosti (−), dokud neuslyšíte oznámení „pairing“ (párování)

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

2 Aktivujte funkci Bluetooth na svém telefonu a nechte ho vyhledat nová zařízení.

3 Zvolte možnost „PLT_BBTGO2“.
V případě potřeby zadejte jako heslo čtyři nuly (0000) nebo přijměte připojení.

Po úspěšném spárování uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné)
a kontrolky náhlavní soupravy přestanou blikat.

Pokud je se sluchátky spárované více než jedno zařízení, umožňuje vícenásobné připojení
přepínat mezi zařízeními ze seznamu zařízení Bluetooth vašeho telefonu či přehrávače hudby
(Sluchátka mohou být v jeden okamžik připojena pouze k jednomu zařízení.).

Například pokud jste připojení k tabletu, dokončíte poslech hudby a chcete přepnout na jeden
z dalších telefonů či hudebních přehrávačů, je potřeba udělat toto:

1 V nabídce nastavení Bluetooth v telefonu přejděte na seznam spárovaných zařízení.

2 Zvolte možnost „PLT_BBTGO2“.

Párování

Párování

Párování dalšího zařízení

Vícenásobné připojení
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Když sluchátka přijmou nové připojení, není již třeba zařízení opětovně odstraňovat a znovu
párovat, zůstanou v paměti a bude možné je připojit vždy, když budou v dosahu.
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Nová sluchátka jsou dostatečně nabitá pro spárování a uskutečnění několika hovorů.
K nabíjecímu konektoru se dostanete zasunutím nehtu do drážky na horní straně pravého
sluchátka a zatažením dolů.

Úplné nabití sluchátek zabere až 2,5 hodiny. Při nabíjení svítí kontrolka červeně. Po dokončení
nabíjení se rozsvítí modře.

Stav baterie je možné zkontrolovat s náhlavní soupravou v nečinnosti klepnutím na některé
z tlačítek hlasitosti. Sluchátka oznámí stav baterie a kontrolka zablikáním ukáže úroveň nabití.

„Battery level high“ (Nabitá baterie) = baterie je v pořádku nebo plně nabitá

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

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

Bliká modře = baterie je v pořádku nebo plně nabitá

Dvojité červené bliknutí = baterie je slabá, zbývá méně než 1 hodina

Trojité červené bliknutí = zbývá méně než 15 minut

Nabíjení

Kontrola úrovně baterie
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Výběr správné velikosti ušní koncovky je základem pro plné ocenění

prémiové kvality zvuku nabízených sluchátek.

1 Akustická pečeť Při dodávce jsou na sluchátkách nasazené ušní koncovky střední velikosti.
Doporučujeme vyzkoušet všechny ušní koncovky (malé, střední a velké), provést kontrolu zvuku
a vybrat ušní koncovky, které vám nabídnou nejlepší zvukový zážitek. Těsné přiléhání zajistí
sytou basovou odezvu.
 

 

2 Pohodlí a stabilita Stabilizátory je možné natočit do tří předem nastavených poloh. Otáčením
stabilizátoru nastavte takový úhel, abyste dosáhli optimálního přiléhání a stability.
 

 

3 Přetáhněte si sluchátka kolem zadní strany krku a bavte se.
 

 

Nasazení
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Stiskněte tlačítko audio/hovor  / , dokud neuslyšíte oznámení „power on“ (zapnuto).
Sluchátka vypnete stisknutím tlačítka audia/hovoru  /  na 4 sekundy, dokud neuslyšíte
oznámení „power off“ (vypnuto).

Přehrávání a pozastavení audia
Klepněte na tlačítko audia/hovoru  / .

Přeskočení na další skladbu
Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti (+) na déle než 1 sekundu.

Přehrání předchozí skladby
Stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (−) na více než 1 sekundu znovu spustíte aktuální skladbu.
Stisknutím tlačítka dvakrát (obě stisknutí na více než 1 sekundu) se vrátíte k předchozí skladbě.

Klepněte na tlačítko zvýšení (+) nebo snížení (−) hlasitosti.

Při konverzaci současně klepněte na tlačítka hlasitosti (+) a (−). Uslyšíte oznámení „mute on“
(ztišení zapnuto) nebo „mute off“ (ztišení vypnuto). Pokud je zapnuto ztišení, opakuje se
upozornění každých 5 minut.

Při poslechu audia uslyšíte upozornění na příchozí hovor. Při přijetí hovoru bude přehrávání
uloženého audia (stažených skladeb, videa či podcastu) pozastaveno. Při poslechu živého
streamovaného audia bude audio během hovoru ztišeno, ale nepozastaví se. Po ukončení hovoru
bude přehrávání pokračovat.

Přijetí nebo ukončení hovoru
Klepněte na tlačítko audia/hovoru  / .

Funkce podržení hovoru
Nejprve stiskněte tlačítko  / , tím přidržíte první hovor a přijmete druhý hovor. Mezi hovory je
možné přepínat stisknutím tlačítka audia/hovoru  /  na 2 sekundy. Ukončení druhého hovoru
a návrat k prvnímu proběhne po klepnutí na tlačítko audia/hovoru  / .

Odmítnutí hovoru
Stiskněte tlačítko audia/hovoru  /  na 2 sekundy.

Základy

Zapnutí a vypnutí
sluchátek

Audio

Nastavení hlasitosti

Ztišení

Uskutečnění/přijetí/ukon
čení hovorů
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Opětovné vytočení
Dvojitým klepnutím na tlačítko audia/hovoru  /  vytočíte poslední volané číslo.
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Pokud necháte náhlavní soupravu zapnutou mimo dosah spárovaného telefonu déle než
20 minut, náhlavní souprava bude šetřit baterii přechodem do režimu DeepSleep™.

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

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

Připojení Bluetooth má dosah přibližně 10 metrů (33 stop) mezi telefonem a sluchátky. Při vyšší
vzdálenosti dochází ke ztrátě kvality zvuku a připojení.

Sluchátka se pokoušejí navázat ztracené připojení Bluetooth. Pokud se to nedaří, klepněte na
tlačítko audia/hovoru nebo se znovu ručně připojte pomocí nabídky Bluetooth zařízení.

Vaše náhlavní souprava mluví anglicky.

Seznam hlasových upozornění

• „Battery low/medium/high“ (Slabá / středně nabitá / hodně nabitá baterie)

• „Connection switched“ (Připojení přepnuto)

• „Headset connected“ (Náhlavní souprava připojena)

• „Not connected“ (Nepřipojeno)

• „Mute on/off“ (Aktivace a deaktivace ztišení)

• „Pairing“ (Párování)

• „Pairing successful“ (Párování bylo úspěšné)

• „Power on/off“ (Napájení zapnuto/vypnuto)

• „Recharge headset“ (Dobijte náhlavní soupravu)

• „Redial“ (Opětovné vytočení)

Při obnově sluchátek na nastavení z výroby se vymaže seznam spárovaných zařízení.

1 Nejprve přepněte sluchátka do režimu párování Vyberte z následujících možností:
• Když jsou sluchátka vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko audia/hovoru, dokud neuslyšíte

oznámení „pairing“ (párování) nebo

• Pokud jsou sluchátka zapnutá a neprobíhá hovor, stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti
(+) a snížení hlasitosti (−), dokud neuslyšíte oznámení „pairing“ (párování)

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

2 Když jsou sluchátka v režimu párování, stiskněte a přidržte tlačítka zvýšení hlasitosti (+)
a snížení hlasitosti (−), dokud nezačne kontrolka LED blikat fialově.
Po resetu se sluchátka vypnou.

Další funkce

Režim DeepSleep

Zůstaňte připojení

Hlasová upozornění

Obnovení nastavení
z výroby
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Doba hovoru/poslechu Až 4,5 hodiny poslechu / 5 hodin hovoru*

Pohotovostní režim Až 10 dní*

Technologie DeepSleep Zajišťuje připravenost zařízení až 180 dní*

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

Hmotnost sluchátek 14 g

Audio Kodek HQ custom SBC, 6mm neodymiové reproduktory,
frekvenční odezva 20–20 000 Hz, celkové harmonické
zkreslení < 5 %, citlivost 104 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) 2,5 hodiny (požadavky na napájení 5 Vss., 180 mA)

Bluetooth 2.1 + EDR 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)

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

Specifikace

13



plantronics.com/support

EN

Tel.: 0800 410 014

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*

POZNÁMKA * Podpora v angličtině.

Informace o bezpečnosti: viz samostatná brožura „Pro vaše bezpečí“

Podrobnosti 2leté omezené záruky: plantronics.com/warranty

Podpora

14



POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?
plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Nizozemsko

© 2013 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 v patentovém řízení

200674-02 (09.13)
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