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Gratulujemy zakupu nowego produktu firmy Plantronics. W niniejszej instrukcji użytkowania
opisano konfigurację i użytkowanie Słuchawki Backbeat Go 2.

Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy zapoznać się z informacjami na temat
zachowania bezpieczeństwa, znajdującymi się w skróconej instrukcji obsługi.

Witamy!
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Słuchawki (z założonymi stabilizatorami i średnimi
wkładkami dousznymi) z mikrofonem

Ładowarka z przewodem
wielofunkcyjnym

Wkładki douszne (małe i duże) Etui

Zawartość opakowania
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Gniazdo ładowarki

Lampka wskaźnika słuchawek (LED)

Przycisk zwiększania głośności: zwiększanie głośności, przechodzenie do następnego utworu

Przycisk dźwięku/odbioru rozmowy: włączanie i wyłączanie zasilania słuchawek, odbieranie/
kończenie/odrzucanie połączeń, odtwarzanie/pauza muzyki

Przycisk zmniejszania głośności: zmniejszanie głośności, przechodzenie do poprzedniego
utworu

/ Wyciszenie/włączenie mikrofonu

Przed użyciem słuchawki należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa,
ładowania, akumulatora oraz informacjami prawnymi.

Przyciski słuchawki

Zapewnij sobie
bezpieczeństwo
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Proces parowania rozpocznie się po pierwszym włączeniu słuchawek z wkładkami dousznymi.

1 Włącz słuchawki z wkładkami dousznymi. Lampka wskaźnika, znajdująca się na prawej
słuchawce, zacznie migać czerwono i niebiesko, wskazując na tryb parowania.
 

 

2 Uruchomić funkcję Bluetooth®w swoim telefonie i ustawić dla niej wyszukiwanie nowych
urządzeń.

• iPhone* Settings (Ustawienia) > General (Ogólne) > Bluetooth > On (Wł.)

• Smartfony z systemem Android™* Settings (Ustawienia) > Wireless & Networks (Sieci zwykłe i
bezprzewodowe) > Bluetooth: On (Wł.) > Scan for devices (Szukaj urządzeń)

NOTA * Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.

3 Wybierz pozycję „PLT_BBTGO2”.
W razie potrzeby wpisz cztery zera (0000) jako hasło lub zaakceptuj połączenie.

Po udanym sparowaniu usłyszysz komunikat „pairing successful” (parowanie udane), a wskaźnik
przestanie migać.
NOTA Aby przejść do trybu parowania po pierwszym parowaniu, wyłącz słuchawki z wkładkami
dousznymi i przytrzymaj przycisk dźwięku/odbioru rozmowy, aż usłyszysz komunikat „pairing”
(parowanie).

Po sparowaniu słuchawek z telefonem możesz chcieć sparować inny telefon lub urządzenie, np.
tablet. Można sparować i zapamiętać maksymalnie osiem urządzeń obsługujących profil
Handsfree lub A2DP.

1 Włącz tryb parowania w słuchawkach Wybierz:
• Gdy słuchawki są wyłączone naciśnij i przytrzymaj przycisk dźwięku/odbioru rozmowy , aż

usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie) lub

• Gdy słuchawki są włączone (ale nie trwa rozmowa), naciśnij i przytrzymaj przyciski zwiększania
(+) i zmniejszania (–) głośności, aż usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie).

Lampka wskaźnika  na prawej słuchawce zacznie migać czerwono i niebiesko, wskazując na
tryb parowania.

2 Uruchom w telefonie funkcję Bluetooth® i włącz dla niej wyszukiwanie nowych urządzeń.

3 Wybierz pozycję „PLT_BBTGO2”.
W razie potrzeby wpisz cztery zera (0000) jako hasło lub zaakceptuj połączenie.

Po udanym sparowaniu usłyszysz komunikat „pairing successful” (parowanie udane), a lampka
wskaźnika słuchawek przestanie migać.

Gdy więcej niż jedno urządzenie jest sparowane ze słuchawkami, funkcja wielu połączeń
umożliwia przełączanie się między urządzeniami z listy urządzeń Bluetooth
telefonu/odtwarzacza muzycznego (słuchawki mogą być podłączone jednocześnie tylko do
jednego urządzenia).

Parowanie

Parowanie

Parowanie z kolejnym
urządzeniem

Wiele możliwości
połączeń
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Przykładowo, jeśli są podłączone do tabletu, a po zakończeniu słuchania muzyki chcesz
przełączyć się na inny sparowany telefon/odtwarzacz muzyczny, wykonaj poniższe czynności:

1 Przejdź do listy sparowanych urządzeń w menu ustawień Bluetooth w telefonie.

2 Wybierz pozycję „PLT_BBTGO2”.
Po tym, jak słuchawki przyjmą nowe połączenie, nie trzeba usuwać urządzenia ani ponownie go
parować za każdym razem. Połączenie to jest zapamiętywane i gotowe do użycia w dowolnym
momencie, gdy tylko urządzenia znajdą się w swoim zasięgu.
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Nowe słuchawki z wkładkami dousznymi mają wystarczająco dużo mocy, aby przeprowadzić
proces parowania i umożliwić rozpoczęcie kilku rozmów. Aby uzyskać dostęp do gniazda
ładowania włóż paznokieć w rowek u góry prawej słuchawki i pociągnij w dół.

Proces pełnego ładowania akumulatorów słuchawki trwa 2,5 godzin. Podczas ładowania
lampka wskaźnika stanu świeci na czerwono, a następnie zmienia kolor na niebieski, gdy
ładowanie zostanie zakończone.

Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić, naciskając jeden z przycisków głośności,
gdy słuchawki nie są używane. Słuchawki zgłoszą stan naładowania akumulatora a wskaźnik
stanu będzie migać, wskazując poziom naładowania.

„Battery level high” (Wysoki poziom naładowania akumulatora) = akumulator prawie lub
całkowicie naładowany

„Battery level low” (Niski poziom naładowania akumulatora) = pozostała mniej niż 1 godzina

„Recharge headset” (Naładuj słuchawki) = pozostało mniej niż 15 minut

Mignięcie na niebiesko = akumulator prawie lub całkowicie naładowany

Podwójne mignięcie na czerwono = niski poziom naładowania akumulatora, pozostała mniej
niż 1 godzina

Potrójne mignięcie na czerwono = pozostało mniej niż 15 minut

Ładowanie

Sprawdzanie poziomu
naładowania akumulatora
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Wybór odpowiedniego rozmiaru wkładki dousznej ma zasadnicze znaczenie

dla pełnego odbioru doskonałej jakości dźwięku oferowanego przez

słuchawki.

1 Dźwiękoszczelność W słuchawkach są domyślnie zainstalowane średniej wielkości wkładki
douszne. Zalecamy wypróbować wszystkie trzy wkładki (małe, średnie i duże), wykonać próbę
dźwięku i wybrać wkładkę, która zapewnia najlepszy dźwięk. Dokładne dopasowanie zapewni
bardzo dobre przenoszenie basów.
 

 

2 Komfort i stabilność Stabilizatory można obracać i ustawiać w trzech wyznaczonych pozycjach.
Obracając stabilizator, dostosuj jego kąt ustawienia w celu osiągnięcia optymalnego
dopasowania i stabilności.
 

 

3 Ułóż słuchawki na szyi i rozpocznij korzystanie z nich.
 

 

Zakładanie
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Naciskaj przycisk dźwięku/odbioru rozmowy  / , aż usłyszysz komunikat „power on”
(zasilanie włączone). Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk dźwięku/odbioru rozmowy

 / przez 4 sekundy, aż usłyszysz komunikat „power off” (zasilanie wyłączone).

Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania dźwięku
Naciśnij przycisk dźwięku/odbioru rozmowy  / .

Przejście do następnego utworu
Naciśnij przycisk zwiększania głośności (+) i przytrzymaj go przez ponad 1 sekundę.

Odtwarzanie poprzedniego utworu
Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności (–) przez ponad 1 sekundę, aby przejść do początku
bieżącego utworu. Naciśnij przycisk dwukrotnie (każde naciśnięcie musi trwać ponad 1 sekundę),
aby przejść do poprzedniego utworu.

Naciśnij przycisk zwiększania (+) lub zmniejszania (–) głośności.

Podczas połączenia naciśnij jednocześnie przyciski głośności (+) i (–). Usłyszysz komunikat „mute
on” (mikrofon wyłączony) lub „mute off” (mikrofon włączony). W przypadku wyłączonego
mikrofonu będzie on powtarzany co 5 minut.

W przypadku słuchania treści audio otrzymasz dźwiękowe powiadomienie o połączeniu
przychodzącym. Po odebraniu rozmowy odtwarzanie zapisanego pliku (pobranego utworu, filmu
lub podcastu) zostanie wstrzymane. W przypadku słuchania strumieniowo przesyłanego
dźwięku na żywo podczas rozmowy dźwięk zostanie wyciszony, a nie wstrzymany. Po
zakończeniu rozmowy odtwarzanie lub przesyłanie strumieniowe zostanie wznowione.

Odebranie lub zakończenie rozmowy
Naciśnij przycisk dźwięku/odbioru rozmowy  / .

Użyj połączeń oczekujących
Najpierw dotknij przycisku  / , aby zawiesić pierwszą rozmowę i odebrać drugą. Aby
przełączać się pomiędzy rozmowami, naciśnij i przytrzymaj przycisk dźwięku/odbioru rozmowy

 /  przez 2 sekundy. Aby zakończyć drugą rozmowę i wznowić pierwszą, dotknij przycisku
przycisku dźwięku/odbioru rozmowy  / .

Podstawowe funkcje

Włączanie lub wyłączanie
słuchawek z wkładkami

dousznymi

Dźwięk

Regulacja głośności

Wyciszenie

Rozpoczynanie/odbierani
e/kończenie rozmów
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Odrzucenie rozmowy
Naciśnij i przytrzymaj przycisk dźwięku/odbioru rozmowy  /  przez 2 sekundy.

Ponownie wybierz numer
Dotknij dwukrotnie przycisku dźwięku/odbioru rozmowy  / , aby połączyć się z ostatnio
wybieranym numerem.
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Jeśli włączona słuchawka będzie znajdować się poza zasięgiem sparowanego telefonu dłużej niż
20 minut, słuchawka przejdzie w tryb DeepSleep™ w celu oszczędzania energii akumulatora.

Gdy słuchawki ponownie znajdą się w zasięgu telefonu, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk,
aby wyjść z trybu DeepSleep. Gdy telefon zadzwoni, należy ponownie nacisnąć przycisk

odbioru/zakończenia rozmowy , aby odebrać połączenie.

Odległość pomiędzy słuchawkami a telefonem dla połączenia Bluetooth może wynosić maks.
10 metrów. Zwiększenie odległości spowoduje pogorszenie jakości dźwięku i w końcu utratę
połączenia.

Słuchawki automatycznie podejmą próbę nawiązania utraconego połączenia Bluetooth. W razie
niepowodzenia naciśnij przycisk dźwięku/odbioru rozmowy lub ręcznie ponów połączenie,
korzystając z menu Bluetooth w telefonie.

Komunikaty słyszane w słuchawkach są w języku angielskim.

Lista alertów głosowych

• „Battery low/medium/high” (Niski / średni / wysoki poziom naładowania akumulatora)

• „Connection switched” (Zmieniono połączenie)

• „Headset connected” (Słuchawki podłączone)

• „Not connected” (Niepołączone)

• „Włączanie/wyłączanie mikrofonu” (Mute on/off)

• „Pairing” (Parowanie)

• „Pairing successful” (Parowanie udane)

• „Power on/off” (Zasilanie włączone/wyłączone)

• „Recharge headset” (Naładuj słuchawki)

• „Redial” (Ponownie wybierz numer)

Przywrócenie ustawień fabrycznych słuchawek powoduje usunięcie listy sparowanych urządzeń.

1 Najpierw włącz tryb parowania w słuchawkach. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
• Gdy słuchawki są wyłączone naciśnij i przytrzymaj przycisk dźwięku/odbioru rozmowy, aż

usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie) lub

• Gdy słuchawki są włączone (ale nie trwa rozmowa), naciśnij i przytrzymaj przyciski zwiększania
(+) i zmniejszania (–) głośności, aż usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie).

Lampka wskaźnika na prawej słuchawce zacznie migać na czerwono i niebiesko, wskazując na
tryb parowania.

2 Następnie, gdy słuchawki będą w trybie parowania, naciśnij i przytrzymaj przyciski zwiększania
(+) i zmniejszania (–) głośności, aż wskaźnik diodowy zacznie migać na fioletowo.
Po ponownym uruchomieniu słuchawki będą wyłączone.

Więcej funkcji

Tryb DeepSleep

Utrzymywanie połączenia

Alarmy głosowe

Przywracanie ustawień
fabrycznych
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Czas rozmów/słuchania Do 4,5 godzin słuchania / 5 godzin rozmowy*

Czas czuwania Do 10 dni*

Technologia DeepSleep Zapewnia do 180 dni* gotowości baterii

Zasięg działania Do 10 metrów od telefonu lub tabletu

Waga słuchawek 14 gramów

Dźwięk Wysokiej jakości specjalny kodek SBC, głośniki
neodymowe 6 mm, pasmo przenoszenia 20–20 000 Hz,
całkowite zniekształcenia harmoniczne <5%,
efektywność 104 dBspl/mW przy 1 kHz

Redukcja szumów Technologia cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP):

• Redukcja echa z trybem full-duplex

• Redukcji szumów w czasie rzeczywistym

• Wyraźny głos

Ochrona przed wilgocią Nanopowłoka P2i zapewnia ochronę przed wilgocią

Gniazdo ładowania Ładowanie przez złącze micro-USB

Rodzaj akumulatora Niewymienny, polimerowy litowo-jonowy

Czas ładowania (pełnego) 2,5 godziny (zasilanie prądem stałym 5 V, 180 mA)

Bluetooth 2.1 + EDR Profile Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) wer.
1.2, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) wer.
1.4, Handsfree Profile (HFP) wer. 1.6 oraz Headset Profile
(HSP) wer. 1.1

Produkt można używać i przechowywać
w temperaturze

0–40°C (32–104°F)

NOTA * Zależy od akumulatora, użycia i podłączonego urządzenia.

Dane techniczne
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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*

NOTA * Pomoc w języku angielskim

Informacje na temat bezpieczeństwa: patrz broszura „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”

Szczegóły 2-letniej gwarancji: plantronics.com/warranty

Pomoc
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POTRZEBUJESZ POMOCY?
plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Holandia

© 2013 Plantronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. używanym przez
firmę Plantronics na podstawie licencji. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Amerykańskie zgłoszenia patentowe

200674-20 (09.13)
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