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Nabíjecí konektor

Kontrolka náhlavní soupravy (LED)

Tlačítko zvýšení hlasitosti: Přeskočí na další skladbu

Prostřední tlačítko: Přehrávání/pozastavení hudby

Tlačítko snížení hlasitosti: Přehraje předcházející skladbu

Tlačítko zvýšení hlasitosti: Zvýší hlasitost

Prostřední tlačítko: Přijímá/ukončuje/odmítá hovor

Prostřední tlačítko: Zapínání/vypínání

Tlačítko snížení hlasitosti: Sníží hlasitost

Tlačítko zvýšení a snížení hlasitosti: Vypnutí a zapnutí mikrofonu

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 stisknutím prostředního tlačítka, dokud neuslyšíte oznámení párování
a indikátor LED na pravém sluchátku nezačne blikat červeně a modře.

2 Aktivujte funkci Bluetooth® na svém telefonu a nechte ho vyhledat nová zařízení.
• iPhoneNastavení > Bluetooth > Zap*

• AndroidNastavení > Bluetooth > Zap > Vyhledat zařízení*

POZNÁMKA * Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.

3 Vyberte možnost „PLT BB GO 3 (BackBeat)“.
V případě potřeby zadejte jako heslo čtyři nuly (0000) nebo přijměte připojení.

Po úspěšném spárování uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné) a kontrolky
přestanou blikat.
POZNÁMKA Chcete-li provést párování po prvním spárování, vypněte nejprve sluchátka a poté
podržte stisknuté prostřední tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení „pair mode“ (režim párování).

Pro zvuk nejvyšší kvality je zásadní spolehlivé uzavření zvukovodu. Vyzkoušejte ušní koncovky ve
třech různých velikostech a zjistěte, která vám vyhovuje nejlépe. Dokonce se může stát, že budete
mít v zájmu maximálního pohodlí v každém uchu koncovku jiné velikosti.

1 Vyjmutí ušní koncovky Vyjmutí ušní koncovky provedete přímým vytáhnutím s vynaložením mírné
síly.

2 Výměna koncovky Ušní koncovku zatlačte na sluchátko, dokud nezapadne na místo.

3 Nasazení Vložte sluchátka do uší a ověřte, že je úchyt stabilizátoru pevně zastrčený v uchu
a zajišťuje stabilitu.

Párování a nasazení

Párování

Dopřejte si ten nejlepší
zvuk
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Při zkoušení jednotlivých koncovek poslouchejte svou oblíbenou skladbu a vyberte si ty
nejpohodlnější koncovky s nejlepším zvukem.
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Využívejte svá sluchátka na maximum instalací bezplatné aplikace BackBeat GO 3 pro systém iOS/
Android. Aplikaci je možné stáhnout na adrese plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-
companion a v obchodě iTunes či Google Play.

Tato aplikace umožňuje:
• Spravovat připojení sluchátek k dalším zařízením

• Změnit jazyk sluchátek

• Procházet funkce

• Zobrazit uživatelskou příručku

Aplikace vás rovněž provede prvním spárováním, pokud sluchátka nejsou spárována s příslušným
zařízením.

Největších výhod dosáhnete instalací aplikace BackBeat GO 3 na každé zařízení spárované se
sluchátky.

Přepínání připojení
Obrazovka přepínání připojení poskytuje okamžitý přehled o zařízeních spárovaných se sluchátky.
Prostřednictvím přepínání připojení můžete snadno přepínat mezi spárovanými zařízeními
jediným klepnutím.

Nastavení sluchátek
Nabídka nastavení umožňuje aktualizovat firmware sluchátek, změnit jazyk sluchátek, aktivovat/
deaktivovat funkci HD Voice a spravovat seznam spárovaných zařízení.

Instalace aplikace

Používání aplikace
BackBeat GO 3
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Nová sluchátka mají dostatek energie pro párování a chvíli poslechu. 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 kontrolka LED červeně bliká. Po
dokončení nabíjení se rozsvítí modře.

Stav baterie je možné zkontrolovat stisknutím jednoho z tlačítek hlasitosti, když sluchátka
nepřehrávají hudbu ani neprobíhá hovor. Sluchátka oznamují stav baterie vždy po hodině,
kontrolka LED přitom modře bliká. Když zbývá méně než 1 hodina provozu baterie, sluchátka
oznámí stav „battery low“ (vybitá baterie) a kontrolka LED bliká červeně.

Pokud necháte sluchátka zapnutá mimo dosah spárovaného telefonu déle než 10 minut, budou
šetřit baterii přechodem do režimu DeepSleep.

Když bude telefon opět v dosahu, ukončíte režim DeepSleep stisknutím prostředního tlačítka.
Pokud váš telefon zároveň vyzvání, opětovným stisknutím prostředního tlačítka daný hovor
přijmete.

Nabíjení

Nabíjení

Kontrola stavu baterie

Režim DeepSleep
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Stiskněte prostřední tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení „power on“ (zapnuto). Zařízení vypnete
stisknutím prostředního tlačítka na 4 sekundy, dokud neuslyšíte oznámení „power off“ (vypnuto).

Stiskněte prostřední tlačítko.

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

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.

Stiskněte tlačítko zvýšení (+) nebo snížení (−) hlasitosti.

Stiskněte prostřední tlačítko.

Při konverzaci současně stiskněte tlačítko zvýšení (+) a snížení hlasitosti

(−). Uslyšíte oznámení „mute on“ (mikrofon vypnutý) nebo „mute off“ (mikrofon 
zapnutý). Pokud je mikrofon vypnutý, opakuje se upozornění každých 5 minut.

Nejprve stiskněte prostřední tlačítko, tím přidržíte první hovor a přijmete druhý hovor. Mezi hovory
je možné přepínat stisknutím prostředního tlačítka na 2 sekundy. Ukončení druhého hovoru
a návrat k prvnímu proběhne po stisknutí prostředního tlačítka.

Sluchátka je možné párovat až s osmi zařízeními, ale lze zachovat pouze jedno připojení.

1 Chcete-li provést párování po prvním spárování, vypněte nejprve sluchátka. Podržte stisknuté
prostřední tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení „pair mode“ (režim párování) a kontrolka LED na
pravém sluchátku nezačne blikat červeně a modře.

2 Správu připojení a přepínání mezi zařízeními umožňuje aplikace BackBeat GO 3, kterou si můžete
stáhnout.

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 „pair mode“ (režim párování) nebo

Základy

Zapnutí a vypnutí

Přehrávání a pozastavení
audia

Přeskočení na další
skladbu

Přehrání předchozí
skladby

Nastavení hlasitosti

Přijetí nebo ukončení
hovoru

Vypnutí mikrofonu

Funkce podržení hovoru

Párování několika zařízení

Obnovení nastavení
z výroby
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• Pokud jsou sluchátka zapnutá a neprobíhá hovor, stiskněte a podržte tlačítko zvýšení (+) a snížení
hlasitosti (−), dokud neuslyšíte oznámení „pair mode“ (režim párování)

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

2 Když jsou sluchátka v režimu párování, stiskněte a přidržte tlačítka zvýšení (+) a snížení hlasitosti
(−), dokud nezačne kontrolka LED blikat fialově.
Po resetu se sluchátka vypnou.
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CS
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

* Podpora v angličtině.

Podrobnosti záruky naleznete na adrese plantronics.com/warranty.

Podpora

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2016Plantronics, Inc., BackBeat, DeepSleep, Plantronics a Simply Smarter Communications jsou ochranné známky společnosti Plantronics, Inc.,
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registrované v USA. a dalších zemích. Bluetooth je registrovaná ochranná známka, která je majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc., a veškeré použití této
známky společností Plantronics, Inc., podléhá licenčním podmínkám. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.

Patenty: US 8 504 115, D691 113, CN ZL201330012481.4, EM 002166199, IN 251007, 251008, TW D159649, D161452, patenty v patentovém řízení.
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