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Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää Backbeat Go
2 -korvanapit asennus- ja käyttöohjeet.

Laitteen pikaoppaassa on tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta käytöstä. Tutustu ohjeisiin
ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.

Tervetuloa
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Korvanapit (vakaajat ja keskikokoiset korvaosat valmiiksi
kiinnitettyinä) ja mikrofoni Yhdistelmälaturi

Korvaosat (pienet ja suuret) Säilytyspussi

Pakkauksen sisältö
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Latausliitäntä

Kuulokkeiden merkkivalo (LED)

Äänenvoimakkuuden lisäyspainike: nosta äänenvoimakkuutta, siirry seuraavaan kappaleeseen

Ääni- ja puhelupainike: kytke tai katkaise virta, vastaa puheluun, lopeta puhelu tai hylkää
puhelu, käynnistä tai keskeytä musiikin toisto

Äänenvoimakkuuden vähennyspainike: laske äänenvoimakkuutta, siirry edelliseen kappaleeseen

/ Mykistys / mykistyksen poisto

Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja
säädöksiin liittyvät ohjeet.

Kuulokkeiden osat

Käytä turvallisesti!
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Kuulokkeet aloittavat pariliitoksen muodostamisen, kun niihin kytketään virta ensimmäisen
kerran.

1 Kytke kuulokkeisiin virta. Oikean korvanapin merkkivalo vilkkuu pariliitostilan merkiksi punainen
ja sininen.
 

 

2 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
• iPhone* Settings (Asetukset) > General (Yleiset) > Bluetooth > On (Päällä)

• Android™-älypuhelimet* Settings (Asetukset) > Wireless & Networks (Langattomat toiminnot ja
verkko) > Bluetooth: On (Käytössä) > Scan for devices (Hae laitteita)

HUOMAUTUS * Valikot voivat vaihdella laitteittain.

3 Valitse "PLT_BBTGO2."
Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

Kun pariliitos on muodostettu, kuulet "pairing successful" (pariliitos valmis) -ilmoituksen ja
korvanapin merkkivalo lopettaa vilkkumisen.
HUOMAUTUS Jos haluat käynnistää pariliitostilan ensimmäisen kerran jälkeen, katkaise
kuulokkeiden virta ja paina ääni- ja puhelupainiketta, kunnes kuulet ”pairing” (pariliitostila) -
ilmoituksen.

Kun olet muodostanut pariliitoksen kuulokkeiden ja puhelimen välille, haluat ehkä liittää pariksi
myös toisen puhelimen tai laitteen, esimerkiksi tablet-tietokoneen. Voit tallentaa pariliitoksen
korkeintaan kahdeksaan eri laitteeseen. Toiminto tukee Handsfree- ja Advanced Audio
Distribution (A2DP) -profiileja.

1 Aseta kuulokkeet pariliitostilaan. Toimi näin:
• kun korvanappien virta on pois päältä, pidä ääni- ja puhelupainiketta painettuna,  kunnes

kuulet äänen "pairing" tai

• kun korvanappien virta on päällä, mutta et puhu puhelua, pidä äänenvoimakkuuden
lisäyspainiketta (+) ja vähennyspainiketta (–) painettuina, kunnes kuulet äänen "pairing".

Oikean korvanapin merkkivalo  vilkkuu pariliitostilan merkiksi punainen ja sininen.

2 Kytke Bluetooth toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.

3 Valitse "PLT_BBTGO2."
Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

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

Jos korvanappiesi pariksi on liitetty useampi kuin yksi laite, voit vaihdella yhteyksiä puhelimesi
tai musiikkilaitteesi Bluetooth-laitelistan kautta (korvanapit voi yhdistää vain yhteen laitteeseen
kerrallaan).

Jos esimerkiksi olet kuunnellut musiikkia tablet-laitteesta ja haluat muodostaa yhteyden toiseen
pariksi liitettyyn puhelimeen tai musiikkilaitteeseen, toimi seuraavasti:

Pariliitos

Pariliitoksen
muodostaminen

Pariliitoksen
muodostaminen toiseen

laitteeseen

Usean laitteen liitettävyys
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1 Siirry puhelimesi Bluetooth-asetusvalikossa pariksi liitettyjen laitteiden listaan.

2 Valitse "PLT_BBTGO2."
Kun korvanapit ovat hyväksyneet uuden yhteyden, laitetta ei tarvitse poistaa ja liittää uudelleen
pariksi joka kerta, kun haluat käyttää sitä. Pariksi liitetyt laitteet tallentuvat muistiin, ja niihin
voidaan muodostaa uusi yhteys koska tahansa, kun ne ovat toimintasäteen sisäpuolella.
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Uusissa korvanapeissa on tarpeeksi virtaa pariliitoksen muodostamiseen ja muutaman puhelun
soittamiseen. Saat latausliitännän esiin, kun painat kyntesi oikean korvanapin yläosassa
olevaan uraan ja vedät alaspäin.

Korvanappien lataaminen täyteen kestää noin 2,5 tuntia. Latauksen aikana merkkivalo on
punainen. Kun lataus on valmis, valo on sininen.

Voit tarkistaa akun lataustason napauttamalla jompaakumpaa äänenvoimakkuuden
säätöpainiketta, kun kuulokkeet ovat lepotilassa. Korvanapit ilmoittavat akun lataustasosta, ja
vilkkuva merkkivalo kertoo latauksen tilasta.

Battery level high (akun lataustaso korkea) = akun lataustaso riittävä tai täysi

Battery level low (akun lataustaso matala) = jäljellä alle tunti

Recharge headset (lataa kuuloke) = jäljellä alle 15 minuuttia

Sininen vilkahdus = akun lataustaso riittävä tai täysi

Kaksi punaista vilkahdusta = akun lataustaso matala, jäljellä alle tunti

Kolme punaista vilkahdusta = jäljellä alle 15 minuuttia

Lataaminen

Tarkista akun lataustaso
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Kun valitset itsellesi sopivan kokoisen korvaosan, pääset todella

nauttimaan korvanappien erinomaisesta äänenlaadusta.

1 Akustinen tiiviys Korvanappeihin on kiinnitetty valmiiksi keskikokoiset korvaosat.
Suosittelemme, että testaat äänenlaatua kokeilemalla vuorotellen kaikkia kokoja (pienet,
keskikokoiset ja suuret korvaosat) ja valitset sinulle sopivimmat. Hyvin istuva korvaosa takaa
runsaan basson.
 

 

2 Mukavuus ja vakaus Vakaajat voi kääntää kolmeen eri asentoon. Käännä vakaajaa niin, että
korvanappi istuu mukavasti ja tuntuu vakaalta.
 

 

3 Kierrä johto niskasi ympäri ja nauti.
 

 

Säätäminen
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Kytke virta painamalla ääni- ja puhelupainiketta  /  kunnes kuulet "power on" (virta kytketty)
-ilmoituksen. Katkaise virta painamalla ääni- ja puhelupainiketta  /  neljä sekuntia, kunnes
kuulet "power off" (virta katkaistu) -ilmoituksen.

Äänen toistaminen / toiston keskeyttäminen
Napauta ääni- ja puhelupainiketta  / .

Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen
Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) vähintään sekunnin ajan.

Edellisen kappaleen toistaminen
Voit toistaa parhaillaan soivan kappaleen uudelleen alusta painamalla äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta (–) yli sekunnin ajan. Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen painamalla
painiketta kahdesti (kummankin painalluksen tulee kestää kauemmin kuin sekunti).

Paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta ylös (+) tai alas (–).

Napauta keskustelun aikana samanaikaisesti äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeita (+) ja (–). Kuulet vahvistuksen "mute on" (mykistys
käytössä) tai "mute off" (mykistys pois käytöstä). Ilmoitus toistuu 5
minuutin välein, kun mykistys on käytössä.

Jos saat puhelun kuunnellessasi äänisisältöä, kuulet tulevan puhelun äänimerkin. Kun vastaat
puheluun, tallennetun äänisisällön (ladatut kappaleet, videot tai podcastit) toisto keskeytyy. Jos
kuuntelet suoratoistettua suoraa lähetystä, toisto ei keskeydy puhelun ajaksi vaan mykistyy.
Toisto tai suoratoisto jatkuvat, kun lopetat puhelun.

Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen
Napauta ääni- ja puhelupainiketta  / .

Koputus-toiminnon käyttäminen
Aseta käynnissä oleva puhelu pitoon ja vastaa toiseen puheluun napauttamalla  /  -
painiketta. Jos haluat siirtyä puhelusta toiseen, paina ääni- ja puhelupainiketta  /  kahden
sekunnin ajan. Päätä toinen puhelu ja palaa ensimmäiseen puheluun painamalla ääni- ja
puhelupainiketta  / .

Peruskäyttö

Virran kytkeminen ja
katkaiseminen

Äänet

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Mykistys

Soittaminen/vastaaminen
/lopettaminen
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Puhelun hylkääminen
Paina ääni- ja puhelupainiketta  /  kahden sekunnin ajan.

Redial (uudelleenvalinta)
Voit soittaa viimeksi soitettuun numeroon uudelleen napauttamalla kahdesti ääni- ja
puhelupainiketta  / .
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Jos kuulokkeisiin on kytketty virta ja ne ovat puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolella yli 20
minuuttia, kuulokkeet säästävät akkua siirtymällä DeepSleep™-tilaan.

Kun kuulokkeet ovat taas puhelimen kuuluvuusalueella, voit poistaa DeepSleep-tilan käytöstä
painamalla mitä tahansa painiketta. Jos puhelin soi, voit vastata puheluun napauttamalla

puhelupainiketta  uudelleen.

Bluetooth-toimintasäde puhelimen ja korvanappien välillä on enintään 10 metriä. Sen jälkeen
ääni heikkenee ja yhteys katkeaa.

Korvanapit yrittävät muodostaa uudelleen katkenneen Bluetooth-yhteyden. Jos yhdistäminen
ei onnistu, napauta ääni- ja puhelupainiketta kerran tai muodosta yhteys manuaalisesti
puhelimen Bluetooth-laitteen valikon kautta.

Kuulokkeesi antavat ääni-ilmoitukset englanniksi.

Ääni-ilmoitukset

• Battery low/medium/high (akku lähes tyhjä / melko täynnä / täynnä)

• Connection switched (yhteys vaihdettu)

• Headset connected (kuulokkeet liitetty)

• Not connected (ei yhteyttä)

• Mute on/off (mykistys käytössä / pois käytöstä)

• Pairing (muodostetaan pariliitos)

• Pairing successful (pariliitos onnistui)

• Power on/off (virta päälle/pois)

• Recharge Headset (lataa kuuloke)

• Redial (uudelleenvalinta)

Kun palautat korvanappien tehdasasetukset, lista pariliitetyistä laitteista poistetaan.

1 Aseta kuulokkeet ensin pariliitostilaan. Toimi seuraavasti:
• kun korvanappien virta on pois päältä, pidä ääni- ja puhelupainiketta painettuna, kunnes kuulet

"pairing" (pariliitos) -ilmoituksen tai

• kun korvanappien virta on päällä, mutta et puhu puhelua, pidä äänenvoimakkuuden
lisäyspainiketta (+) ja vähennyspainiketta (–) painettuina, kunnes kuulet "pairing" (pariliitos) -
ilmoituksen.

Oikean korvanapin merkkivalo vilkkuu pariliitostilan merkiksi sinisenä ja punaisena.

2 Kun korvanapit ovat pariliitostilassa, pidä äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) ja
vähennyspainiketta (–) painettuina, kunnes LED-valo vilkkuu violettina.
Kun asetus on valmis, korvanappien virta kytkeytyy pois.

Muut ominaisuudet

DeepSleep-tila

Säilytä yhteys

Ääni-ilmoitukset

Tehdasasetusten
palauttaminen
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Puhe-/kuunteluaika Kuunteluaika jopa 4,5 tuntia / puheaika jopa 5 tuntia*

Valmiusaika Jopa 10 päivää*

DeepSleep-tekniikka Kun toiminto on käytössä, akun varaus riittää jopa 180
päiväksi*

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

Kuulokkeiden paino 14 grammaa

Ääni HQ-SBC-codec, 6 mm:n neodyymikaiuttimet,
taajuusvaste 20 - 20 000 Hz, harmoninen vääristymä
< 5 %, herkkyys 104 dBspl/mW @ 1 kHz

Melun vaimennus Digital Signal Processing (DSP):

• kaksisuuntainen kaikua poistava tekniikka

• reaaliaikainen melun vaimennus

• äänen selkeys

Kosteussuoja Hieltä ja kosteudelta suojaava P2i-nanopinnoite

Latausliitin Micro-USB-lataus

Akun tyyppi Ladattava, ei-vaihdettava litiumionipolymeeri

Latausaika (enintään) 2,5 tuntia (virtavaatimukset 5 V DC – 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 ja Headset Profile (HSP) v1.1

Käyttö- ja säilytyslämpötila 0–40 °C

HUOMAUTUS * Suorituskyky voi vaihdella akun ja laitteen mukaan.

Tekniset tiedot
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plantronics.com/support

EN

Puh: 0800 410014

FI

Puh: 0800 117095

NO

Puh: 80011336

AR

Puh: +44 (0)1793 842443*

FR

Puh: 0800 945770

PL

Puh: +44 (0)1793 842443*

CS

Puh: +44 (0)1793 842443*

GA

Puh: 1800 551 896

PT

Puh: 0800 84 45 17

DA

Puh: 80 88 46 10

HE

Puh: +44 (0)1793 842443*

RO

Puh: +44 (0)1793 842443*

DE

Deutschland: 0800 9323 400

Österreich: 0800 242 500

Schweiz: 0800 932 340

HU

Puh: +44 (0)1793 842443*

RU

Puh: 8-800-200-79-92

Puh: +44 (0)1793 842443*

EL

Puh: +44 (0)1793 842443*

IT

Puh: 800 950934

SV

Puh: 0200 21 46 81

ES

Puh: 900 803 666

NL

NL 0800 7526876

BE 0800 39202

LUX 800 24870

TR

Puh: +44 (0)1793 842443*

HUOMAUTUS *Tuki englanniksi

Turvaohjeet: katso erilliset turvallisuusohjeet

Tietoa kahden vuoden rajoitetusta takuusta: plantronics.com/warranty

Tuki
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TARVITSETKO OHJEITA?
plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2013 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronicsilla on lupa.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Yhdysvaltojen patentteja haetaan

200674-10 (09.13)
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