
BackBeat GO 410 Series

Návod k obsluze



Obsah

Přehled náhlavní soupravy 3
Buďte opatrní 3

Párování 4
Párování 4
Režim párování 4

Instalace aplikace 5

Základy 6
Zapnutí a vypnutí 6
Nabíjení a přizpůsobení 6
Přijetí nebo ukončení hovoru 7
Nastavení hlasitosti 7
Hudba 7
Zůstaňte připojení 9
Vypnutí mikrofonu 9
Opětovné vytočení 9

Další funkce 10
Používání dvou zařízení 10
Režim DeepSleep 10
Smart magnet 11
Víceúčelový kabel 11
Brašnička pro náhlavní soupravu 11

Podpora 13

2



™
Siri
Google Assistant

:02

:02

:02

:02

:04:02

:04
:02

ANC
:02

Smart
Magnet

Nabíjecí konektor

Kontrolka (LED)

Přijetí a ukončení: stiskněte jednou (1×)

Zapnout: stiskněte a podržte po dobu 2 sekund

Vypnout: stiskněte a podržte po dobu 4 sekund

Párování Bluetooth®: když je náhlavní souprava vypnutá, stiskněte a podržte po dobu
4 sekund

Přehrávání a pozastavení hudby: stiskněte jednou (1×)

Další skladba: stiskněte a podržte po dobu 2 sekund

Předchozí skladba: stiskněte a podržte po dobu 2 sekund

Siri, Google
Assistant™

Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund

+ Tlačítko pro zvýšení hlasitosti: pro zesílení stiskněte

− Tlačítko pro snížení hlasitosti: pro zeslabení stiskněte

+ a − Tlačítko zvýšení a snížení hlasitosti: Vypnutí a zapnutí mikrofonu

+ a Aktivní redukce hluku: pro zapnutí/vypnutí stiskněte a podržte po dobu 2 sekund

− a Smart Magnet: pro zapnutí/vypnutí stiskněte a podržte po dobu 2 sekund

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

3



Po prvním zapnutí náhlavní soupravy se zahájí proces párování.

1 Zapněte náhlavní soupravu tisknutím prostředního tlačítka , dokud neuslyšíte oznámení „pairing“
(párování) a indikátor LED nebude červená a bílá blikat.

:04

“Pairing”

2 Vyberte možnost „PLT BBGO410 Series “.
V případě potřeby zadejte jako heslo čtyři nuly (0000) nebo přijměte připojení.

Po úspěšném spárování uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné) a kontrolka
přestane blikat.

S vypnutou náhlavní soupravou stiskněte a přidržte prostřední tlačítko , dokud neuslyšíte
oznámení „pairing“ (párování).
POZNÁMKA K náhlavní soupravě lze připojit až 2 zařízení.

Párování

Párování

Režim párování
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Využívejte svou náhlavní soupravu na maximum tím, že si zdarma stáhnete aplikaci BackBeat pro
systém iOS/Android™.

Tato aplikace umožňuje:
• Výběr jazyka

• Vypnutí/zapnutí funkcí

• Find MyHeadset

• Zobrazit uživatelskou příručku

Největších výhod dosáhnete instalací aplikace BackBeat na každé zařízení spárované s náhlavní
soupravou.

Instalace aplikace
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Tiskněte prostřední tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení „power on“ (zapnuto) nebo „power off“
(vypnuto).

Nabíjení
Úplné nabití náhlavní soupravy trvá 2 hodiny. LED dioda soupravy po nabití zhasne.

Nasazení
Při dodávce jsou na sluchátkách nasazené ušní koncovky střední velikosti. Vyzkoušejte jednotlivé
ušní koncovky (malá, střední a velká velikost) a vyberte si tu, která je pro vás nejpohodlnější.

RL

Základy

Zapnutí a vypnutí

Nabíjení a přizpůsobení
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Výměna ušních koncovek
Výměna a zajištění ušních koncovek jsou snadné. Levá a pravá strana je vyznačena na sluchátkách
a ušních koncovkách.

1 Pokud chcete ušní koncovku nasadit na sluchátko, přidržte úchyt koncovky, přetáhněte ho přes
sluchátko a zatáhněte koncovku nahoru a přes malé poutko na zadní straně sluchátka, aby zapadla
na místo.

2 Ujistěte se, že poutko není vidět a že je koncovka na svém místě zajištěna.

Stiskněte prostřední tlačítko nebo použijte svůj softwarový telefon.

Chcete-li změnit hlasitost, stiskněte tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Přehrávání a pozastavení hudby
Stiskněte jednou tlačítko přehrát/pozastavit.

Přeskočení na další skladbu
Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti (+) po dobu 2 sekund.

Přijetí nebo ukončení
hovoru

Nastavení hlasitosti

Hudba
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Přehrání předchozí skladby
Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti (−) na dobu 2 sekund.
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Připojení Bluetooth má provozní dosah přibližně 10 metrů (33 stop) mezi telefonem a náhlavní
soupravou. Při vyšší vzdálenosti dochází ke ztrátě kvality zvuku a připojení. Pokud dojde ke ztrátě
připojení, náhlavní souprava se pokusí o opětovné připojení, jakmile budete znovu v dosahu.

Během hovoru stiskněte tlačítko zvýšení a snížení hlasitosti. Uslyšíte hlášku „mute on/off“
(mikrofon vypnutý/zapnutý)

Dvojitým klepnutím na prostřední tlačítko vytočíte poslední volané číslo.

Zůstaňte připojení

Vypnutí mikrofonu

Opětovné vytočení
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Snadné přijímání hovorů ze dvou zařízení.

Pokud nějaký hovor probíhá, ozve se upozornění na příchozí hovor druhého spárovaného zařízení.

Druhý hovor přijmete z druhého zařízení stisknutím prostředního tlačítka , čímž ukončíte aktuální
hovor a automaticky přijmete nový hovor. Jestliže druhý hovor nepřijmete, bude přesměrován do
hlasové schránky.

Pokud necháte sluchátka zapnutá mimo dosah spárovaného telefonu po dobu 90 minut, náhlavní
souprava bude šetřit baterii přechodem do režimu DeepSleep.

Když bude telefon opět v dosahu, ukončíte režim DeepSleep stisknutím prostředního tlačítka .

Další funkce

Používání dvou zařízení

Režim DeepSleep
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Funkce Smart magnet šetří baterii tím, že vypne aktivní redukci hluku (ANC) a odpojí sluchátka od
zdroje Bluetooth, pokud jsou magneticky spojená. Jakmile jsou magnety opět odděleny, Bluetooth
se automaticky připojí a funkce ANC se zapne.

Pokud je však funkce Smart magnet vypnutá, bude sloužit pouze jako obyčejný magnet, nicméně
i tak lze ANC v nastavení zapnout nebo vypnout.

Díky víceúčelovému kabelu je možné náhlavní soupravu nabít pomocí USB adaptéru nebo zásuvky
a lze pomocí něj poslouchat hudbu, když je například v letadle připojený k telefonu. Pokud
v náhlavní soupravě posloucháte hudbu a máte ji připojenou k mobilnímu zařízení, vypněte
náhlavní soupravu.

POZNÁMKA Tento adaptér se smí používat pouze s připojeným napájecím kabelem. Nepoužívejte
tento adaptér s žádným jiným kabelem.

Náhlavní soupravu uchovávejte v brašničce tak, jak vidíte na obrázku.

Smart magnet

Víceúčelový kabel

Brašnička pro náhlavní
soupravu
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Podpora

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

USA

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Značka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky, které jsou 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 v patentovém řízení.
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