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Opladerport

Headsetindikator (LED)

Volumenknappen Op: Spring til næste nummer

Knappen Centreret: Afspil/pause musik

Volumenknappen Ned: Afspil forrige nummer

Volumenknappen Op: Øg volumen

Knappen Centreret: Besvar/afslut/afvis opkald

Knappen Centreret: Tænd/sluk

Volumenknappen Op: Reducer volumen

Volumenknappen Op og Ned: Aktiver/deaktiver mute

Læs sikkerhedsvejledningen for oplysninger om vigtige sikkerhedsinstruktioner, opladning, batteri
og myndighedskrav, før du anvender dit nye headset.

Oversigt over headset

Vær på den sikre side
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Første gang du slår ørepuderne til, starter parringen.

1 Slå ørepuderne til ved at trykke på knappen Centreret, indtil du hører en stemmemeddelelse for
parring og LED-indikatoren på højre ørepude blinker rødt og blåt.

2 Aktivere Bluetooth® på telefonen og indstille den til at søge efter nye enheder.
• iPhoneIndstillinger > Bluetooth > Til*

• AndroidIndstillinger > Bluetooth > Til > Søg efter enheder*

BEMÆRK *Menuer kan variere fra enhed til enhed.

3 Vælg “PLT BB GO 3 (BackBeat)”.
Indtast om nødvendigt fire nuller (0000) for adgangskoden, eller accepter forbindelsen.

Når parring er oprettet, hører du "parring lykkedes", og LED-indikatorerne holder op med at blinke.
BEMÆRK Hvis du vil angive parringstilstand efter første parring, skal du starte med ørepuderne slået
fra og derefter trykke på knappen Centreret, og holde den nede, indtil du hører "parringstilstand".

En tæt forsegling af din øregang er afgørende for den bedste lyd. Prøv ørepropper i tre forskellige
størrelser for at finde den bedste pasform. Du kan ende med ørepropper i forskellig størrelse til
hvert øre for den bedste pasform.

1 Fjern øreproppen Du fjerner øreproppen ved at trække den ud med lidt kraft.

2 Udskift øreproppen Skub øreproppen på plads på ørepudens spids, indtil den klikker på plads.

3 Prøv det Placer ørepuderne i ørerne og sørg for at stabilisatoren sidder godt fast i dit øre for
stabilitet.

Par og monter

Parring

Få den bedste lyd
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Lyt til din foretrukne sang, mens du afprøver alle ørepropper og vælg den, der giver den bedste
pasform og lyd.
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Få maksimalt udbytte af dine ørepuder ved at installere vores gratis app, BackBeat GO 3
Companion til iOS/Android. Download den i plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-
companion, iTunes Store eller Google Play.

Med denne app kan du:
• Administrere ørepudens forbindelse til andre enheder.

• Ændre sprog for ørepuden

• Udforske funktioner

• Læse brugervejledningen

Appen vil også guide dig gennem processen for den første parring, hvis ørepuderne ikke er parret
til enheden.

Hvis du vil have maksimalt udbytte, skal du installere BackBeat GO 3 Companion-appen på alle
enheder, der er parret med ørepuderne.

Tilslutningsoversigt
Tilslutningsoversigten giver et hurtigt overblik over de enheder, der er parret til dine ørepuder.
Brug tilslutningsoversigten til nemt at skifte mellem parrede enheder med et enkelt tryk.

Indstillinger for ørepuder
Gå til indstillinger for at opdatere firmwaren til ørepuderne, vælg et andet sprog for ørepuderne,
aktiver/deaktiver HD Voice og administrer din liste over parrede enheder.

Installer appen

Brug BackBeat GO 3
Companion-appen
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Dine nye ørepuder har nok strøm til, at du kan parre og lytte til musik et stykke tid. Du kan få
adgang til opladningsporten ved at sætte en fingernegl ind i rillen øverst på den højre ørepude og
trække ned.

Det tager op til 2,5 timer at oplade ørepuderne. LED-indikatoren lyser rødt under opladningen og
bliver blå, når opladningen er fuldført.

Kontroller batteristatus ved at trykke på en af volumenknapperne, når dine ørepuder ikke spiller
musik eller du er midt i et opkald. Dine ørepuder giver besked om batteristatus time for time og
LED-indikatoren blinker blåt. Når der er mindre end 1 time batteritid tilbage, giver dine ørepuder
besked om statussen "lavt batteri" og LED-indikatoren blinker rødt.

Hvis du lader ørepuderne være tændt, men uden for rækkevidde af din parrede telefon i mere end
10 minutter, vil de spare på batteriets strøm ved at gå i en DeepSleep-tilstand.

Når de igen er inden for rækkevidde af telefonen, skal du trykke på knappen Centreret for at
afslutte DeepSleep-tilstand. Hvis telefonen også ringer, skal du trykke på knappen Centreret igen
for at besvare opkaldet.

Opladning

Opladning

Kontroller batteristatus

DeepSleep-tilstand
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Tryk på knappen Centreret, indtil du hører "tændt". Sluk ved at trykke på knappen Centreret i 4
sekunder, indtil du hører "slukket".

Tryk på knappen Centreret.

Spring til næste nummer     Tryk på knappen volumen op (+) i mere end 1 sekund.

Tryk på knappen volumen ned (–) i mere end 1 sekund for at genstarte det aktuelle nummer. Tryk
to gange på knappen (begge gange i mere end 1 sekund) for at gå til det forrige nummer.

Tryk på knappen volumen op (+) eller volumen ned (–)

Tryk på knappen Centreret.

Tryk på volumenknapperne Op (+) og Ned (–) samtidigt under en samtale. Du 
hører "mute aktiveret" eller "mute deaktiveret". En alarm gentages hver 5. minut, 
når mute er aktiveret.

Tryk først på knappen Centreret for at sætte det første opkald i venteposition og besvare det andet
opkald. Skift mellem opkald ved at trykke på knappen Centreret i 2 sekunder. Tryk på knappen
Centreret for at afslutte det andet opkald og hente det første.

Dine ørepuder kan parres med op til otte enheder, men kun opretholde én forbindelse.

1 Hvis du vil angive parringstilstand efter første parring, skal du start med ørepuderne slået fra. Tryk
på knappen Centreret, og hold den nede, indtil du hører "parringstilstand" og LED-indikatoren på
højre ørepude blinker rødt og blåt.

2 Download og brug BackBeat GO 3 Companion-appen til at administrere forbindelsen og skifte
enheder.

Når du gendanner ørepudernes fabriksindstillinger, slettes listen over parrede enheder.

1 Aktiver ørepudernes parringstilstand. Vælg mellem følgende:
• Mens ørepropperne er slukkede, skal du trykke på og holde knappen Lyd/opkald nede, indtil du

hører "parringstilstand" eller

• Mens ørepropperne er tændte, og du ikke er i gang med et opkald, skal du trykke på og holde
volumenknapperne Op (+) og Ned (–) nede, indtil du hører "parringstilstand"

Indikatoren på den højre ørepude blinker rødt og blåt for at indikere parringstilstand.

Basisfunktioner

Tænd eller sluk

Afspil eller sæt lyd på
pause

Afspil forrige nummer

Juster volumen

Besvar eller afslut et
opkald

Mute

Brug opkald venter

Parring af flere enheder

Gendan
fabriksindstillinger

8



2 Mens ørepropperne er i parringstilstand, skal du trykke på og holde volumenknapperne Op (+) og
Ned (–) nede, indtil indikatoren blinker lilla.
Efter nulstilling slukkes ørepuderne.
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EN
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
Tyskland 0800 9323 400
Østrig 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*

*Support på engelsk

Du kan finde garantioplysninger her: plantronics.com/warranty.

Support

BRUG FOR MERE HJÆLP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

USA

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Holland
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