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Oplaadpoort

Indicatielampje (LED)

Beantwoorden/beëindigen: tik 1 keer (1x)

In-/uitschakelen: houd 2 seconden ingedrukt

Uitschakelen: houd 4 seconden ingedrukt

Bluetooth® koppelen: met headset uitgeschakeld, tikt u hierop op en houdt u 4
seconden ingedrukt

Muziek afspelen/pauzeren: tik 1 keer (1x)

Volgende nummer: tik hierop en houd 2 seconden ingedrukt

Vorige nummer: tik hierop en houd 2 seconden ingedrukt

Siri, Google
Assistant™

Tik hierop en houd 2 seconden ingedrukt

+ Knop volume hoger: tik hierop om het volume te verhogen

- Knop volume lager: tik hierop om het volume te verlagen

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

+ en Actieve ruisonderdrukking: tik hierop en houd 2 seconden ingedrukt om in of uit te
schakelen

- en Slimme magneet: tik hierop en houd 2 seconden ingedrukt om in of uit te schakelen

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 headset de eerste keer inschakelt, wordt het koppelingsproces gestart.

1 Schakel de headset in door op de middelste knop te drukken totdat u "pairing" (koppelen) hoort en
het LED-lampje rood en wit knippert.

:04

“Pairing”

2 Selecteer “PLT BBGO410-serie .”
Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding.

Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, hoort u "pairing successful" (koppelen gelukt) en stopt het
indicatielampje met knipperen.

Met de headset uitgeschakeld, houdt u de gespreksknop ingedrukt tot u "pairing" (koppelen) hoort.
OPMERKING U kunt maximaal 2 apparaten op uw headset aansluiten.

Koppelen

Verbinden met uw
telefoon

Koppelingsmodus
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Haal het meeste uit uw headset door onze gratis app, BackBeat voor iOS/Android™, te installeren.

Met deze app kunt u:
• Taal selecteren

• Schakel de functies in/uit

• Find MyHeadset

• De gebruikershandleiding bekijken

Voor een optimaal resultaat kunt u de BackBeat-app installeren op ieder apparaat dat aan de
headset is gekoppeld.

De app installeren
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Druk op de middelste knop totdat u "power on" (inschakelen) of "power off" (uitschakelen) hoort.

Opladen
Het duurt 2 uur voordat de headset volledig is opgeladen. Het LED-lampje van de headset gaat uit
zodra het opladen is voltooid.

Pasvorm
In de verpakking zijn de middelgrote oordopjes bevestigd. Probeer de verschillende maten
oordopjes (klein, normaal en groot) en kies de oordopjes met de beste pasvorm voor elk oor.

RL

De basisfuncties

In- of uitschakelen

Charge and fit
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Oordopjes vervangen
Het is heel eenvoudig om uw oordopjes te vervangen en op te bergen. Op het oodopje en het
oorstuk worden links en rechts aangegeven.

1 Om het oorstuk op de oordop te plaatsen, houdt u lus van het oorstuk vast en plaatst u deze over
de oordop en tilt u het oorstuk omhoog en trekt u het over het kleine lipje aan de achterzijde van
de oordop om deze op zijn plaats te klikken.

2 Zorg ervoor dat u het lipje niet kunt zien en het oorstuk vast zit.

Tik op de middelste knop of gebruik uw softphone.

Als u het volume wilt aanpassen, tikt u op de knop Volume omhoog of Volume omlaag.

Muziek afspelen of pauzeren
Tik eenmaal op de knop voor afspelen/pauzeren.

Naar volgend nummer gaan
Houd de knop Volume omhoog (+) 2 seconden ingedrukt.

Oproep beantwoorden of
beëindigen

Volume aanpassen

Muziek
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voice
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Vorig nummer afspelen
Houd de knop Volume omlaag (-) 2 seconden ingedrukt.
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Het Bluetooth-bereik tussen de telefoon en de headset is maximaal 10 meter. Buiten dit bereik
neemt de geluidskwaliteit af en wordt de verbinding verbroken. Als de verbinding wordt
verbroken, zal uw headset proberen opnieuw verbinding te maken wanneer u zich weer binnen
bereik bevindt.

Druk tijdens een oproep op de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag . U hoort "mute on/
off" (mute aan/uit).

Tik tweemaal op de middelste knop om het laatste nummer te bellen dat u hebt gedraaid.

Blijf verbonden

Mute

Nummerherhaling
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Het is eenvoudig om oproepen op twee apparaten te beantwoorden.

Tijdens een gesprek hoort u de beltoon van de binnenkomende oproep op het tweede gekoppelde
apparaat.

Om een tweede oproep op het andere apparaat te beantwoorden, tikt u op de middelste knop om
het huidige gesprek te beëindigen en automatisch de nieuwe oproep te beantwoorden. Als u
ervoor kiest het tweede gesprek niet aan te nemen, wordt het gesprek doorgeschakeld naar uw
voicemail.

Als uw ingeschakelde koptelefoon zich 90 minuten buiten het bereik van de gekoppelde telefoon
bevindt, 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.

Meer kenmerken

Twee apparaten
gebruiken

DeepSleep-modus
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Indien AAN, zorgt de slimme magneet ervoor dat er stroom wordt bespaard door ANC uit te
schakelen en de verbinding met uw bluetooth-bron te verbreken wanneer de oordopjes
magnetisch vergrendeld zijn. De verbinding met bluetooth wordt automatisch opnieuw tot stand
gebracht en ANC wordt ingeschakeld wanneer de magneten ontgrendeld zijn.

Indien UIT, wordt de slimme magneet een gewone magneet maar kunt u ANC nog steeds via de
instellingen in- of uitschakelen, zonder dat u de magneet als schakelaar hoeft te gebruiken.

Met de converteerbare kabel kan de headset worden opgeladen met behulp van een USB-adapter
en een stopcontact, maar kunt u ook naar audio luisteren indien aangesloten op een mobiel
apparaat, bijvoorbeeld in een vliegtuig. Wanneer u naar muziek luistert op de headset terwijl u
bent aangesloten op een mobiel apparaat, moet u de headset uitschakelen.

OPMERKING Deze adapter is alleen voor gebruik met de meegeleverde oplaadkabel. Gebruik deze
adapter niet met een andere kabel.

Wikkel de headset zoals weergegeven om deze op te bergen in het etui.

Slimme magneet

Converteerbare kabel

Etui voor headset
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Ondersteuning

HULP NODIG?
plantronics.com/support.

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Verenigde Staten

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Nederland

© 2018 Plantronics, Inc. Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken
door Plantronics, Inc. gebeurt onder licentie. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Octrooien in aanvraag.

213188-19 (10.18)
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