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2

Bun venit

Felicitări pentru achiziţionarea noului produs Plantronics. Acest ghid furnizează instrucţiuni
pentru configurarea şi utilizarea Elemente pentru urechi Backbeat Go 2.
Pentru informaţii importante despre siguranţa produsului, înainte de instalarea sau utilizarea
acestuia, consultaţi instrucţiunile de siguranţă din ghidul de pornire rapidă.
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Conţinutul pachetului

Elementele pentru urechi (elementele de stabilizare şi
elementele medii pentru ureche instalate) cu microfon

Încărcător cu cablu combo

Pernuţe auriculare (mici şi mari)

Husă
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Prezentare generală căşti

Port de încărcare
Indicator luminos cască (LED)
Butonul de creştere a volumului: creşte volumul, salt la melodia următoare
Butonul Audio/Apel: Porneşte/opreşte elementele pentru urechi, răspunde/încheie/respinge un
apel, redă/pune în pauză muzica
Buton de micşorare a volumului: micşorează volumul, redă melodia anterioară
/

Siguranţa înainte de toate

Dezactivare/reactivare sunet

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

Împerecheaţi casca

Prima dată când porniţi elementele pentru urechi, începe procesul de împerechere.
1

2

Activaţi elementele pentru urechi. Indicatorul luminos localizat pe elementul de ureche dreapta
luminează roşii şi albastre pentru a indica modul de împerechere.

Activaţi Bluetooth® pe telefonul dvs. şi setaţi-l pentru a căuta dispozitive noi.
• iPhone* Setări > General > Bluetooth > Pornit
• Smartphone-uri™ Android* Setări > Wireless şi Bluetooth > Reţea: Pornit > Scanare dispozitive

NOTĂ *Meniurile pot varia în funcţie de dispozitiv.
3

Selectaţi "PLT_BBTGO2."
Dacă este necesar, introduceţi patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptaţi
conexiunea.
Odată ce aceasta este împerecheată cu succes, auziţi „împerechere reuşită” iar indicatorul
elementului pentru ureche va înceta să clipească.
NOTĂ Pentru a accesa modul împerechere după primul proces de împerechere, începeţi cu elementele
pentru urechi dezactivate şi apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat până când auziţi „împerechere”.

Împerecherea cu alt
dispozitiv

După împerecherea elementelor pentru urechi cu telefonul, puteţi dori să împerecheaţi un alt
telefon sau un dispozitiv nou, cum ar fi o tabletă. Puteţi împerechea şi memora până la opt
dispozitive care acceptă profilurile Handsfree şi Advanced Audio Distribution (A2DP).
1

Puneţi elementele pentru urechi în modul împerechere. Alegeţi:
• Cu elementele pentru urechi dezactivate, menţineţi apăsat butonul Audio/Apel
auziţi „împerechere” sau

până când

• Cu elementele pentru urechi activate şi nu în timpul unui apel, menţineţi apăsate butoanele de
mărire volum (+) şi de micşorare volum (–) până când auziţi „împerechere”
Indicatorul luminos
localizat pe elementul de ureche dreapta luminează roşii şi albastre
pentru a indica modul de împerechere.
2

Activaţi Bluetooth pe telefonul dvs. şi setaţi-l pentru a căuta dispozitive noi.

3

Selectaţi "PLT_BBTGO2."
Dacă este necesar, introduceţi patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptaţi
conexiunea.
Odată ce aceasta este împerecheată cu succes, auziţi „împerechere reuşită” iar indicatorul căştii
va înceta să clipească.

Conectivitate multiplă

Când aveţi mai multe dispozitive asociate la elementele pentru ureche, conectivitatea multiplă vă
permite să comutaţi conexiunea între dispozitive din lista de dispozitive Bluetooth a
telefonului/dispozitivului dvs. cu muzică (Elementele pentru ureche pot fi conectate la un câte
un dispozitiv pe rând).
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De exemplu, dacă sunteţi conectaţi la o tabletă şi aţi terminat de ascultat muzică şi doriţi să
comutaţi la unul din celelalte telefoane/dispozitive cu muzică împerecheate, trebuie să efectuaţi
următoarele:
1

Mergeţi la lista de dispozitive împerecheate din meniul cu setările Bluetooth din telefonul dvs.

2

Selectaţi "PLT_BBTGO2."
După aceea, elementele pentru urechi acceptă conexiunea nouă şi nu este nevoie să ştergeţi şi să
împerecheaţi din nou dispozitivele de fiecare dată; acestea sunt memorate şi gata pentru a fi
conectat ori de câte ori se află în aria de acoperire.
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Încărcare

Elementele dvs. pentru urechi noi dispun de suficientă energie pentru împerechere şi pentru a
efectua câteva apeluri. Pentru a accesa portul de încărcare, introduceţi unghia în canalul din
partea de sus a elementului pentru urechi dreapta şi trageţi în jos.

Durează până la 2,5 ore pentru a încărca complet elementele pentru urechi. În timpul încărcării,
lumina indicatorului este roşie şi devine albastră odată finalizată încărcarea.

Verificarea
niveluluibateriei

Puteţi verifica nivelul bateriei atingând oricare din butoanele de Volum atunci când căştile sunt
inactive. Elementele dvs. pentru urechi anunţă starea bateriei şi indicatorul luminează
intermitent pentru a afişa nivelul de încărcare.
„Nivel baterie ridicat” = baterie OK până la încărcare completă
„Nivel baterie scăzut” = mai puţin de 1 oră rămasă
„Reîncărcare cască” = sub 15 minute rămase
Lumină intermitentă albastră = baterie OK până la încărcare completă
2 clipiri roşii = nivel scăzut baterie, mai puţin de 1 oră rămasă
3 clipiri roşii = mai puţin de 15 minute rămase
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Montare

Selectarea elementului pentru ureche cu dimensiunea corectă este
esenţială pentru dvs. pentru a aprecia pe deplin calitatea audio premium
oferită de pernuţele auriculare.
1

Elementele pentru ureche de dimensiuni medii izolare acustică oferite la livrare, sunt instalate
pe pernuţele auriculare. Vă recomandăm să încercaţi fiecare element pentru ureche (mic, mediu
şi mare), efectuaţi un test de sunet şi alegeţi elementul pentru ureche care să vă ofere cea mai
bună experienţă a sunetului. O potrivire adecvată a acestora va asigura un sunet de bas bogat.

2

Confort şi stabilitate Elementele de stabilizare pot fi rotite în trei poziţii preconfigurate. Rotiţi
elementul de stabilizare pentru a regla unghiul pentru potrivire şi stabilitate corespunzătoare.

3

Fixaţi pernuţele auriculare în jurul cefei şi bucuraţi-vă.
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Opţiuni elementare

Porniţi şi opriţi elementele
pentru urechi
Audio

/ până când auziţi „pornit”. Pentru oprire, apăsaţi butonul
Apăsaţi butonul Audio/Apel
Audio/Apel
/ timp de 4 secunde până când auziţi „oprit”
Redarea sau întreruperea sunetului
/ .
Apăsaţi butonul Audio/Apel
Salt la melodia următoare
Apăsaţi butonul de creştere a volumului (+) mai mult de 1 secundă.
Redarea melodiei anterioare
Apăsaţi volumul pentru micşorarea volumului (–) mai mult de 1 secundă pentru a reporni piesa
curentă. Apăsaţi de două ori pe buton (fiecare apăsare mai mult de 1 secundă) pentru a merge la
piesa următoare.

Ajustarea volumului

Atingeţí butonul de Creştere (+) sau Scădere (–) volum.

Mut

În timpul unei conversaţii, atingeţi simultan butoanele de volum (+) ;i (–). Veţi auzi „mod mut
activat”sau „mod mut dezactivat.” O alertă se repetă la fiecare 5 minute atunci când este activată
funcţia dezactivare sunet .

Efectuarea/preluarea/înc
heierea apelurilor

Auziţi o alertă de primire apel în timp ce ascultaţi materialele audio. Atunci când preluaţi un apel,
materialele audio stocate (melodiile, clipurile video sau podcast-urile descărcate) vor fi
întrerupte. Dacă ascultaţi materiale audio transmise în direct atunci vor fi dezactivate, nu
întrerupte, în timpul apelului. După terminarea apelului, redarea sau transmisia în direct se va
relua.
Preluarea sau terminarea unui apel
Apăsaţi pe butonul Audio/Apel
/ .
Utilizarea apelului în aşteptare
/ pentru a pune primul apel în aşteptare şi a răspunde la al doilea
Mai întâi, atingeţi butonul
apel. Pentru a comuta între apeluri, apăsaţi butonul Audio/Apel
/ timp de 2 secunde. Pentru
/ .
a termina al doilea apel şi a relua primul apel, atingeţi butonul Audio/Apel
Respingerea unui apel
Apăsaţi butonul Audio/Apel

/ timp de 2 secunde.
10

Reapelarea ultimului număr
Apăsaţi scurt de două ori pe butonul Audio/Apel

/ pentru a forma ultimul număr apelat.
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Mai multe caracteristici

Mod Deepsleep

Dacă vă lăsaţi casca pornită, dar în afara zonei de acoperire a telefonului dvs. împerecheat timp
de peste 20 de minute, casca va păstra nivelul bateriei intrând în modul DeepSleep™.
Odată ce reintraţi în zona de acoperire a telefonului, apăsaţi orice buton pentru a ieşi din modul
DeepSleep. Dacă telefonul dvs. sună, atingeţi butonul Apel din nou pentru prelua apelul.

Rămâneţi conectaţi

Bluetooth are o rază de acţiune de până la 10 metri între telefon şi elementele pentru urechi, în
afara căreia semnalul audio se degradează şi conexiunea se pierde.
Elementele pentru urechi încearcă să restabilească o conexiune Bluetooth pierdută. Dacă nu
este posibil, apăsaţi scurt o dată butonul Audio/Apel sau reconectaţi manual, prin intermediul
meniului Bluetooth al dispozitivului.

Alerte vocale

Casa dvs. comunică în limba engleză.
Lista alertelor vocale
• „Nivel baterie scăzut/mediu/ridicat"
• „Conexiune comutată”
• „Cască conectată”
• „Fără conexiune”
• „Activare/Dezactivare sunet”
• „Se împerechează”
• „Împerechere reuşită”
• „Pornirea/Oprirea”
• „Reîncărcaţi casca”
• „Reapelarea ultimului număr”

Reiniţializaţi setările din
fabrică

Atunci când reiniţializaţi elementele pentru urechi la setările din fabrică, lista de dispozitive
împerecheate este ştearsă.
1

Mai întâi, puneţi elementele pentru urechi în modul împerechere. Alegeţi din următoarele:
• Cu elementele pentru urechi dezactivate, menţineţi apăsat butonul Audio/Apel până când auziţi
„împerechere” sau
• Cu elementele pentru urechi activate şi nu în timpul unui apel, menţineţi apăsate butoanele de
mărire volum (+) şi de micşorare volum (–) până când auziţi „împerechere”
Indicatorul luminos localizat pe elementul de ureche dreapta luminează roşu şi albastru pentru a
indica modul de împerechere.

2

Apoi, în timp ce elementele pentru urechi sunt în modul de împerechere, menţineţi apăsate
butoanele de mărire volum (+) şi de micşorare volum (–) până când LED-ul luminează în violet.
După resetare, elementele pentru urechi se închid.
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Specificaţii

Durată de vorbire/ascultare

Până la 4,5 ore ascultare/5 ore vorbire*

Timp de standby

Până la 10 zile*

Tehnologie DeepSleep

Bateria rezistă până la 180 de zile*

Distanţă de operare (rază de acţiune)

Până la 10 metri faţă de telefon sau tabletă

Greutate căşti

14 grame

Audio

Codec SBC personalizat HQ, difuzoare din neodim de 6
mm, răspuns de frecvenţă 20-20.000 Hz, distorsiune
armonică totală <5%, sensibilitate104 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)

2,5 ore (Cerinţe de alimentare 5V DC - 180 mA)

Bluetooth 2.1 + EDR

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)

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

plantronics.com/support
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

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-200-79-92

Österreich 0800 242 500

Tel: +44 (0)1793 842443*

Schweiz 0800 932 340
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

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

BE 0800 39202
LUX 800 24870

NOTĂ *Asistenţă în limba engleză
Informaţii privind siguranţa: consultaţi broşura separată “Pentru siguranţa dvs”
Detalii privind garanţia limitată de 2 ani: plantronics.com/warranty

14

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

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2013 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.
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