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Oplaadpoort

Indicatorlampje van de headset (led)

Knop Volume hoger: hiermee gaat u naar het volgende nummer

Middelste knop: hiermee speelt u muziek af of pauzeert u deze

Knop Volume lager: hiermee speelt u het vorige nummer af

Knop volume hoger: hiermee verhoogt u het volume

Middelste knop: hiermee beantwoordt/beëindigt/weigert u een oproep

Middelste knop: hiermee schakelt u het apparaat in/uit

Knop volume lager: hiermee verlaagt u het volume

Knoppen Volume omhoog/omlaag: hiermee kunt u muten of muten opheffen

Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en
regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.

Overzicht van de headset

Wees veilig
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Als u uw oordopjes de eerste keer inschakelt, wordt het koppelproces gestart.

1 Schakel de oordopjes in door de middelste knop ingedrukt te houden tot u een gesproken melding
voor het koppelen hoort en het lampje op het rechteroordopje rood en blauw knippert.

2 Activeer Bluetooth® op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.
• iPhoneInstellingen > Bluetooth > Aan*
• AndroidInstellingen > Bluetooth > Aan > Zoeken naar apparaten*

OPMERKING *Menu's kunnen per apparaat verschillen.
3 Selecteer "PLT BB GO 3 (BackBeat)"

Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding.
Wanneer de apparaten zijn verbonden, hoort u 'pairing successful' (koppelen gelukt) en houden de
lampjes op met knipperen.
OPMERKING Om de koppelingsmodus in te schakelen na het eerste koppelingsproces, zorgt u ervoor
dat de oordopjes zijn uitgeschakeld en drukt u vervolgens de middelste knop in totdat u "pair mode"
(koppelmodus) hoort.

Voor het beste geluid is het essentieel dat de oordopjes perfect aansluiten op uw gehoorgang.
Probeer de drie setjes oordopjes met verschillende maten om te zien welke het beste passen. Het is
mogelijk dat u voor het ene oor een andere maat nodig hebt dan voor het andere oor.

1 De oordopjes verwijderen Om de oordopjes te verwijderen, trekt u ze met enige kracht recht uit uw
oor.

2 De oordopjes vervangen Als u de oordopjes vervangt, duwt u ze op de oordop totdat deze op hun
plaats klikken.

3 Probeer het maar eens uit Doe de oordopjes in uw oren en zorg ervoor dat de stabilisator goed in
uw oor zit voor stabiliteit.

Koppelen en passen

Verbinden met uw
telefoon

Profiteer van het beste
geluid

4



Luister naar uw favoriete muziek terwijl u elk oordopje uitprobeert en er een kiest die het beste
past en klinkt.
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Haal het meeste uit uw oordopjes door onze gratis app, BackBeat GO 3 Companion voor iOS/
Android, te installeren. Download de app via plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-
companion, de iTunes Store of Google Play.

Met deze app kunt u:
• De verbinding van de oordopjes met andere apparaten beheren

• De taal van de oordopjes wijzigen

• Gebruikmaken van verschillende functies

• De gebruikershandleiding bekijken

De app zal u ook begeleiden bij het eerste koppelingsproces als de oordopjes niet zijn gekoppeld
aan het apparaat.

Voor optimaal resultaat kunt u de BackBeat GO 3 Companion-app installeren op ieder apparaat
dat aan de oordopjes is gekoppeld.

Verbindingswisselaar
Het verbindingswisselaarscherm geeft u een direct overzicht van de apparaten die aan uw
oordopjes zijn gekoppeld. Gebruik de verbindingswisselaar om met één tik gemakkelijk te
schakelen tussen gekoppelde apparaten.

Instellingen oordoppen
Ga naar Instellingen om de firmware van de oordop bij te werken, een andere taal te selecteren,
HD-spraak in en uit te schakelen en uw lijst met gekoppelde apparaten te beheren.

De app installeren

De BackBeat GO 3
Companion-app gebruiken
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Uw nieuwe oordopjes hebben voldoende batterijvermogen voor het koppelen en om een tijdje
naar audio te luisteren. Voor toegang tot de oplaadaansluiting, steekt u uw vingernagel in de
groef boven op het rechteroordopje en beweegt u naar beneden.

Het duurt maximaal 2,5 uur om de oortelefoon volledig op te laden. Tijdens het opladen knippert
het lampje rood. Zodra het opladen is voltooid, wordt het lampje blauw.

Controleer de staat van de batterij door op een van de volumeknoppen te tikken wanneer uw
oordoppen worden gebruikt om muziek af te spelen of voor een gesprek. Uw oordopjes geven elk
uur de batterijstatus aan en het lampje knippert dan blauw. Wanneer de resterende batterijtijd
minder dan 1 uur is, geven uw oordopjes de status "battery low" (batterij bijna leeg) aan en
knippert het lampje rood.

Als uw ingeschakelde oordopjes zich meer dan 10 minuten buiten het bereik van de gekoppelde
telefoon bevinden, wordt de DeepSleep-modus ingeschakeld. Daarmee wordt de batterij gespaard.

Als de oordopjes weer binnen het bereik van de telefoon zijn, drukt u op de middelste knop om de
DeepSleep-modus uit te schakelen. Als uw telefoon tevens overgaat, tikt u nog eens op de
middelste knop om het gesprek aan te nemen.

Opladen

Opladen

De batterijstatus
controleren

DeepSleep-modus
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Houd de middelste knop ingedrukt tot u "power on" (inschakelen) hoort. Houd de middelste knop 4 
seconden ingedrukt tot u "power off" (uitschakelen) hoort om uit te schakelen.

Tik op de middelste knop.

Houd de knop voor een hoger volume (+) minimaal 1 seconde ingedrukt.

Houd de knop voor een lager volume (–)
minimaal 1 seconde ingedrukt om de
huidige track op nieuw te starten. Druk
tweemaal op de knop (elke keer minimaal 1
seconde) om terug te gaan naar de vorige
track.

Tik op de knop Volume hoger (+) of lager (–).

Tik op de middelste knop.

Druk tijdens een gesprek de knoppen voor volumeregeling (+) en (–) gelijktijdig in. U hoort “mute 
on” (mutefunctie aan) of “mute off” (mutefunctie uit). Als de mutefunctie is ingeschakeld, klinkt om 
de vijf minuten een alarm.

Tik eerst op de middelste knop om het eerste gesprek in de wacht te zetten en de tweede oproep 
te beantwoorden. Om tussen oproepen te kunnen schakelen, houdt u de middelste knop 2 
seconden ingedrukt. Tik op de middelste knop om de tweede oproep te beëindigen en verder te 
gaan met het eerste gesprek.

Uw oordopjes kunnen met maximaal acht apparaten worden gekoppeld, maar blijven met slechts 
één apparaat tegelijk verbonden.

1 Om de koppelmodus in te schakelen na het eerste koppelingsproces, moeten de oordopjes zijn
uitgeschakeld. Houd de middelste knop ingedrukt totdat u "pair mode" (koppelmodus) hoort en het
lampje op het rechteroordopje rood en blauw knippert.

2 Download en gebruik de BackBeat GO 3 Companion-app om de verbinding te beheren en tussen
apparaten te wisselen.

De basisfuncties

In- of uitschakelen

Audio afspelen of
pauzeren

Naar volgend nummer
gaan

Vorig nummer afspelen

Volume aanpassen

Oproep beantwoorden of
beëindigen

Mute

Wisselgesprekken 
gebruiken

Meerdere apparaten
koppelen
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Als u de fabrieksinstellingen van de oortelefoon terugzet, wordt de lijst met gekoppelde apparaten
verwijderd.

1 Activeer eerst de koppelingsmodus van de oortelefoon. Kies uit het volgende:
• Met de oordopjes uitgeschakeld: houd de audio-/gespreksknop ingedrukt tot u "pair mode"

(koppelmodus) hoort, of

• Met de oordopjes ingeschakeld en niet tijdens een gesprek: houd de knoppen voor volumeregeling
(+) en (–) ingedrukt tot u "pair mode" (koppelmodus) hoort

Het indicatielampje op het rechteroordopje knippert rood/blauw om aan te geven dat de
koppelingsmodus actief is.

2 Houd vervolgens in de koppelmodus de knoppen voor volumeregeling (+) en (–) ingedrukt tot het
lampje paars begint te knipperen.
Na het terugzetten van de instellingen wordt de oortelefoon uitgeschakeld.

Fabrieksinstellingen
terugzetten
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EN
0800 410014

FI
0800 117095

NEE
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
Duitsland 0800 9323 400
Oostenrijk 0800 242 500
Zwitserland 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*

*Ondersteuning in het Engels

For warranty details, go to plantronics.com/warranty.

Ondersteuning

HULP NODIG?
plantronics.com/support.

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Verenigde Staten

Southpoint, Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Nederland
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