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Port de încărcare

Indicator luminos cască (LED)

Butonul de creştere a volumului: salt la melodia următoare

Buton central: redare/pauză muzică

Buton de micşorare a volumului: redă următoarea melodie

Buton de creştere a volumului: măreşte volumul

Buton central: preluare/terminare/respingere apel

Buton central: pornire/oprire

Buton de micşorare a volumului: reducere volum

Buton de creştere şi micşorare a volumului: dezactivare/reactivare sunet

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

Prezentare generală căşti

Siguranţa înainte de toate
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Prima dată când porniţi căştile intra-auriculare, începe procesul de asociere.

1 Porniţi căştile intra-auriculare apăsând pe butonul central până când auziţi comanda vocală şi LED-
ul din dreapta căştilor intra-auriculare luminează intermitent în roşu şi albastru.

2 Activaţi Bluetooth® pe telefonul dvs. şi setaţi-l pentru a căuta dispozitive noi.
• iPhoneSetări > Bluetooth > Pornit*

• AndroidSetări > Bluetooth > Pornit > Scanare după dispozitive*

NOTĂ *Meniurile pot varia în funcţie de dispozitiv.

3 Selectaţi „PLT BB GO 3 (BackBeat)".
Dacă este necesar, introduceţi patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptaţi
conexiunea.

Odată ce aceasta este împerecheată cu succes, auziţi „împerechere reuşită” şi LED-urile vor înceta
să lumineze intermitent.
NOTĂ Pentru a accesa modul asociere după primul proces de asociere, începeţi cu căştile dezactivate
şi apoi menţineţi apăsat butonul central până când auziţi „pair mode” (mod asociere).

Pentru cel mai bun sunet, este necesară o bună acoperire a canalului auricular. Încercaţi diferite
dimensiuni de pernuţe auriculare. Puteţi alege dimensiuni diferite pentru fiecare pernuţă
auriculară, pentru fiecare ureche, pentru o potrivire perfectă.

1 Scoateţi pernuţa auriculară Pentru a scoate pernuţa auriculară, trageţi cu forţă.

2 Înlocuiţi pernuţa auriculară Împingeţi pernuţa auriculară pe casca intra-auriculară până când
aceasta se fixează.

3 Încercaţi Introduceţi pernuţele auriculare în urechi şi asiguraţi-vă că bucla de fixare este corect
aşezată pe ureche.

Asociere şi fixare

Împerecherea

Obţineţi cel mai bun sunet
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Ascultaţi melodia preferată în timp ce încercaţi fiecare pernuţă pentru ureche şi selectaţi-o pe
aceea care vă oferă cel mai bun sunet şi cea mai bună fixare.
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Utilizaţi căştile la capacitate maximă prin instalarea aplicaţiei noastre gratuite BackBeat GO 3
Companion pentru iOS/Android. Descărcaţi-o din plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-
companion, the iTunes store sau Google Play.

Prin intermediul acestei aplicaţii puteţi:
• gestiona conectarea căştilor intra-auriculare la alte dispozitive

• modifica limba căştilor intra-auriculare

• explora funcţiile

• Vizualizaţi ghidul de utilizare

De asemenea, această aplicaţie vă va ghida pe parcursul primului proces de asociere, în cazul în
care căştile intra-auriculare nu sunt asociate cu dispozitivul.

Pentru beneficii maxime, instalaţi aplicaţia GO 3 Companion pe fiecare dispozitiv asociat cu
căştile intra-auriculare.

„Comutator conexiune”
Ecranul de comutare a conexiunii vă oferă o imagine instantanee a dispozitivelor asociate cu
căştile dvs. intra-auriculare. Utilizaţi comutatorul de conexiuni pentru a comuta cu uşurinţă între
dispozitivele asociate cu o singură atingere.

Setări căşti intra-auriculare
Mergeţi la setări pentru a actualiza firmware-ul căştilor intra-auriculare, selectaţi o limbă diferită
pentru căştile intra-auriculare, activaţi/dezactivaţi Vocea HD şi gestionaţi lista de dispozitive
asociate.

Instalaţi aplicaţia

Utilizaţi aplicaţia
BackBeat GO 3

Companion
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Noile dvs. căşti au suficientă baterie pentru a se asocia sau a asculta muzică pentru o perioadă de
timp. 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,
LED-ul luminează intermitent în roşu şi devine albastru cand încărcarea este completa.

Verificaţi starea bateriei fie prin atingerea butoanelor de Volum atunci când căştile dvs. intra-
auriculare nu redau muzică sau nu efectuaţi un apel. Căştile intra-auriculare vă notifică cu privire
la starea bateriei în fiecare oră şi LED-ul luminează intermitent în albastru. Atunci când durata de
viaţă estimată a bateriei este mai mică de 1 oră, căştile dvs. intra-auriculare vă semnalează starea
„nivel redus baterie” şi LED-ul luminează intermitent în roşu.

Dacă lăsaţi căştile intra-auriculare pornite, dar în afara zonei de acoperire a telefonului dvs. asociat
timp de peste 10 de minute, acestea vor menţine nivelul bateriei intrând în modul Repaus profund.

Odată ce reintraţi în zona de acoperire a telefonului, atingeţi butonul central pentru a ieşi din
modul Repaus profund. Dacă telefonul dvs. sună, atingeţi butonul central din nou pentru prelua
apelul.

Încărcare

Încărcare

Verificarea stării bateriei

Mod DeepSleep
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Apăsaţi butonul central până când auziţi „power on” (pornire). Pentru dezactivare, apăsaţi butonul
central timp de 4 secunde până când auziţi „power off” (oprire).

Atingeţi butonul central.

Apăsaţi butonul de creştere a volumului (+) mai mult de 1 secundă.

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.

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

Atingeţi butonul central.

În timpul unei conversaţii, atingeţi simultan butoanele de creştere volum
 
(+) şi micşorare 

volum (–). Veţi auzi „mod mut activat”sau „mod mut
 
dezactivat.” O alertă se repetă la 

fiecare 5 minute atunci când este
 
activată funcţia dezactivare sunet .

Mai întâi, atingeţi butonul central pentru a pune primul apel în aşteptare şi a răspunde la al doilea
apel. Pentru a comuta între apeluri, apăsaţi butonul central timp de 2 secunde. Pentru a termina al
doilea apel şi a relua primul apel, atingeţi butonul central.

Căştile dvs. se pot asocia cu până la 8 dispozitive, dar pot menţine o singură conexiune.

1 Pentru a accesa modul asociere după primul proces de asociere, începeţi cu căştile intra-auriculare
dezactivate. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul central până când auziţi „pair mode” (mod
asociere) şi LED-ul din dreapta căştilor intra-auriculare luminează intermitent în roşu şi albastru.

2 Descărcaţi şi utilizaţi aplicaţia BackBeat GO 3 Companion pentru a gestiona conexiunea şi a
comuta dispozitivele.

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 dintre următoarele:
• Cu căştile intra-auriculare dezactivate, menţineţi apăsat butonul Audio/Apel până când auziţi „pair

mode” (mod asociere) sau

Opţiuni elementare

Pornire sau oprire
alimentare

Redarea sau întreruperea
sunetului

Salt la melodia următoare

Redarea melodiei
anterioare

Ajustarea volumului

Preluarea sau terminarea
unui apel

Mut

Utilizarea apelului în
aşteptare

Asociaţi dispozitive
multiple

Reiniţializaţi setările din
fabrică
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• Cu căştile intra-auriculare activate şi nu în timpul unui apel, menţineţi apăsate butoanele de
creştere volum (+) şi de micşorare volum (–) până când auziţi „pair mode” (mod asociere)

Indicatorul luminos localizat pe elementul de ureche dreapta luminează roşu şi albastru pentru a
indica modul de împerechere.

2 Apoi, în timp ce căştile intra-auriculare sunt în modul de asociere, menţineţi apăsate butoanele de
creştere volum (+) şi de micşorare volum (–) până când LED-ul luminează în violet.
După resetare, elementele pentru urechi se închid.
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RO
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*

*Asistenţă în limba engleză

Pentru detalii legate de garanţie, accesaţi plantronics.com/warranty.

Asistenţă

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

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060
USA

Statele Unite

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Olanda
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