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Laddningsuttag

Indikatorlampa för headsetet (LED)

Knapp för höjning av volym: hoppar till nästa spår

Mittenknapp: spelar upp/pausar musik

Knapp för sänkning av volym: spelar upp föregående spår

Knapp för höjning av volym: höjer volymen

Mittenknapp: svarar på/avslutar/avvisar samtal

Mittenknapp: ström på/av

Knappen för sänkning av volym: sänker volymen

Knapp för höjning och sänkning av volym: ljud på/av

Läs broschyren med säkerhetsinformation som innehåller viktig information om säkerhet,
laddning, batteri och föreskrifter innan du börjar använda det nya headsetet.

Headsetöversikt

Var försiktig
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Första gången du sätter i dina öronsnäckor börjar parkopplingsprocessen.

1 Aktivera öronsnäckorna genom att trycka på mittenknappen tills du hör röstmeddelandet om
parkoppling och indikatorlampan på den högra öronsnäckan blinkar rött och blått.

2 Aktivera Bluetooth® på telefonen och sök efter nya enheter.
• iPhoneInställningar > Bluetooth > På*

• AndroidInställningar > Bluetooth > På > Sök efter enheter*

OBSERVERA *Menyerna kan variera med olika enheter.

3 Välj ”PLT BB GO 3 (BackBeat)”
Om det behövs anger du fyra nollor (0000) som lösenord eller godkänner anslutningen.

När enheterna är parkopplade hörs ”pairing successful” (parkoppling slutförd) och
indikatorlamporna slutar blinka.
OBSERVERA För att gå till parkopplingsläge efter den första parkopplingsprocessen börjar du med
öronsnäckorna avstängda. Därefter trycker du på och håller strömknappen nedtryckt tills du hör "pair
mode" (parkopplingsläge).

För att få optimal ljudkvalitet är det viktigt att öronsnäckorna passar dina öron. Prova de tre olika
storlekarna på öronkuddarna för att hitta den storlek som passar dig bäst. Det kan hända att du
behöver olika storlekar för varje öra.

1 Ta bort öronkudden Ta bort öronkudden genom att dra ut den rakt framåt. Du behöver använda
en del kraft.

2 Byta ut öronkudden Tryck in öronkudden i öronsnäckan tills den hamnar på plats med ett klick.

3 Prova öronsnäckorna Trä in öronsnäckorna i öronen och se till att de stabiliserande öronbyglarna
sitter bra i öronen.

Parkoppla och anpassa

Parkoppla

Få optimal ljudkvalitet
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Lystna på din favoritmusik medan du provar de olika öronkuddarna, och välj den storlek som ger
bästa passform och ljudkvalitet.
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Få ut det bästa möjliga av ditt headset genom att installera vår kostnadsfria app BackBeat GO 3
Companion för iOS/Android. Hämta den på plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-
companion iTunes Store eller Google Play.

Med den här appen kan du:
• Hantera headsetets anslutningar till andra enheter

• Ändra språk för headsetet

• Utforska funktioner

• Visa användarhandboken

Appen hjälper dig också genom den första parkopplingen om headsetet inte är parkopplat till
enheten.

För maximal upplevelse installerar du BackBeat GO 3 Companion-appen på alla parkopplade
enheter.

Anslutningsväxlare
På skärmen för anslutningsväxling ser du omedelbart vilka enheter som är parkopplade till ditt
headset. Använd anslutningsväxlaren till att enkelt växla mellan parkopplade enheter med en
enkel tryckning.

Headsetinställningar
Gå till inställningarna för att uppdatera firmware för headsetet, välja ett annat språk, aktivera/
inaktivera HD Voice och hantera listan över parkopplade enheter.

Installera appen

Använd BackBeat GO 3
appen
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Dina nya öronsnäckor har tillräckligt med ström för parkoppling och för att du ska kunna lyssna
på ljud en stund. Du kommer åt laddningskontakten genom att föra in fingernageln i skåran på
ovansida av höger öronsnäcka och dra nedåt.

Det tar upp till 2,5 timmar att ladda öronsnäckorna helt. När de laddas blinkar indikatorlampan
rött och växlar sedan till blått när laddningen är färdig.

Kontrollera batteristatusen genom att trycka på någon av volymknapparna medan öronsnäckorna
inte spelar musik eller ljud från samtal. Dina öronsnäckor indikerar batteristatusen per timme,
och indikatorlampan blinkar blått. När det är mindre än en timmes batteritid kvar aviserar
öronsnäckorna statusen "battery low" (lågt batteri), och indikatorlampan blinkar rött.

Om du lämnar öronsnäckorna påslagna, men utanför räckvidden för den parkopplade telefonen i
mer än 10 minuter, aktiveras DeepSleep-läget, vilket innebär att du sparar batteriladdning.

När öronsnäckorna är inom räckvidden för telefonen igen trycker du bara på mittenknappen för
att lämna DeepSleep-läget. Om telefonen ringer trycker du bara på mittenknappen igen för att
besvara samtalet.

Ladda

Ladda

Kontrollera batteristatus

DeepSleep-läge
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Tryck på mittenknappen tills du hör "power on" (ström på). Stäng av genom att hålla in
mittenknappen i fyra sekunder tills du hör "power off" (ström av).

Tryck på mittenknappen.

Håll in volym upp (+) i mer än en sekund.

Håll in volym ned (–) i mer än en sekund om du vill starta det aktuella spåret på nytt. Tryck på
knappen två gånger (var och en minst en sekund) om du vill hoppa till föregående spår.

Tryck på volym upp (+) eller volym ned (–).

Tryck på mittenknappen.

Tryck på volym upp (+) och ned (–) samtidigt under ett samtal. ”Mute on” 
(mikrofon avstängd) eller ”mute off” (mikrofon aktiverad) spelas upp. En 
varning repeteras var femte minut medan mikrofonen är avstängd.

Tryck först på mittenknappen för att parkera det första samtalet och svara på det andra. Du kan
växla mellan samtalen genom att hålla in mittenknappen i två sekunder. Om du vill avsluta det
andra samtalet och återgå till det första trycker du på mittenknappen.

Det går att parkoppla öronsnäckor med upp till åtta enheter, men endast en anslutning kan
behållas samtidigt.

1 Om du vill starta parkopplingsläget efter den första parkopplingsprocessen startar du med
öronsnäckorna avstängda. Tryck på och håll mittenknappen nedtryckt tills du hör "pair mode"
(parkopplingsläge) och lampan på den högra öronsnäckan blinkar rött och blått.

2 Hämta och använd appen BackBeat GO 3 Companion om du vill hantera anslutningen och växla
enheter.

När du återställer headsetet till fabriksinställningarna tas listan med parkopplade enheter bort.

1 Försätt först headsetet i parkopplingsläge. Gör på något av följande sätt:
• Låt headsetet vara avstängt och håll in ljud-/samtalsknappen tills du hör "pair mode"

(parkopplingsläge), eller

• Låt headsetet vara påslaget, se till att inget samtal pågår och håll in knapparna volym upp (+) och
volym ned (–) tills du hör "pair mode" (parkopplingsläge)

Grunderna

Sätta på eller stänga av
strömmen

Spela upp eller pausa ljud

Hoppa till nästa spår

Spela upp föregående
spår

Justera volymen

Besvara eller avsluta ett
samtal

Sekretessläge

Använda samtal väntar

Parkoppla flera enheter

Återställa
fabriksinställningarna
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Indikatorlampan på den högra öronsnäckan blinkar i rött och blått som indikation på
parkopplingsläget.

2 När headsetet är i parkopplingsläget håller du in knapparna volym upp (+) och volym ned (–) tills
indikatorlampan blinkar lila.
Öronsnäckorna stängs av efter återställningen.
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SV
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*

*Support på engelska

Fullständig garantiinformation finns på plantronics.com/warranty.

Support

VILL DU HA MER HJÄLP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

USA

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Nederländerna

© 2016Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics och Simply Smarter Communications är varumärken som tillhör Plantronics, Inc. och är
registrerade USA och andra länder. PLT är ett varumärke som tillhör Plantronics, Inc. iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. och är
registrerade i USA. och andra länder. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All användning av Plantronics, Inc. sker under
licens. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Patent: US 8,504,115; D691,113; CN ZL201330012481.4; EM 002166199; IN 251007; 251008; TW D159649; D161452; sökta patent finns.

207234-26 (07.16)
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