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Po prvním zapnutí sluchátek se zahájí proces párování.

1 Přesunutím spínače ji zapněte. Uslyšíte hlášku „pairing“ (párování) a kontrolky LED blikají červená
a bílá.

2 Aktivujte funkci Bluetooth® na svém telefonu a nechte ho vyhledat nová zařízení.
• iPhoneNastavení > Bluetooth > Zap*

• AndroidNastavení > Bluetooth:Zap > Vyhledat zařízení*

POZNÁMKA * Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.

3 Vyberte možnost „PLT BBGO800 Series“.
V případě potřeby zadejte jako heslo čtyři nuly (0000) nebo přijměte připojení.

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

1 Posuňte tlačítko napájení směrem k ikoně Bluetooth a podržte jej zde, dokud kontrolky LED
nebliknou červeně a bíle.

2 V nastavení Bluetooth na svém zařízení vyberte možnost „PLT BBGO800 Series“.

Pokud má váš počítač Mac aktivováno rozhraní Bluetooth, můžete s ním spárovat svoji náhlavní
soupravu.

1 Náhlavní soupravu přepněte do režimu párování (posuňte tlačítko napájení směrem k ikoně
Bluetooth a podržte jej zde). Uslyšíte hlášku „pairing“ (párování) a kontrolky LED bliknou červeně
a modře.

2 Na počítači Mac vyberte Nabídka Apple > Předvolby systému > Bluetooth.

3 Klikněte na možnost Nastavit nové zařízení nebo tlačítko „+“, vyberte možnost „PLT BBGO800
series stereo“ a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Párování

Párování

Párování druhého zařízení

Párování s počítačem Mac
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Úplné nabití náhlavní soupravy trvá až 120 minut. Po nabití kontrolky LED zhasnou.

TIP Kontrolu stavu baterie náhlavní soupravy provedete s nasazenou náhlavní soupravou stisknutím
tlačítka napájení/Bluetooth. Náhlavní souprava musí být v nečinnosti.

Náhlavní souprava nabízí až 22 hodin poslechu se zapnutou funkcí ANC a 28 hodin bez ANC.

Nabíjení

Nabíjení
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ANC
Active Noise Cancelling

EQ

:02

:02
Siri
Google Now™

ANC Aktivní redukce hluku

Zesílení hlasitosti

Snížení hlasitosti

O skladbu vpřed

Přehrávání/pozastavení hudby

O skladbu zpět

Tlačítko hovorů

Siri, Google
Now

Hlasem ovládaný asistent

Tlačítko párování pomocí Bluetooth

Vypínač

Kontrolky LED náhlavní soupravy

Vypnutí a zapnutí mikrofonu

Nastavení ekvalizéru

Posunutím spínače  zařízení zapnete nebo vypnete.

Stiskněte tlačítko přehrát/pozastavit .

Stiskněte tlačítko o skladbu vpřed  nebo o skladbu zpět , tak vyberete skladbu.

Pokud máte u svého chytrého telefonu aktivováno hlasové ovládání, stiskněte na 2 sekundy
tlačítko přehrát/pozastavit  a počkejte na výzvu telefonu.

Základy

Přehled náhlavní soupravy

Vypínač

Přehrávání/pozastavení
hudby

Výběr stopy

Aktivace hlasového
ovládání
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Přijetí nebo ukončení hovoru
Stiskněte tlačítko přehrát/pozastavit .

Odmítnutí hovoru
Podržte stisknuté tlačítko přehrát/pozastavit  po dobu 2 sekund.

Volání na poslední číslo (chytrý telefon)
Chcete-li volat poslední volané číslo, dvakrát stiskněte tlačítko přehrát/pozastavit .

Během probíhajícího hovoru klepněte na tlačítko ekvalizéru/ztlumit.

Aktivní redukce hluku (Active Noise Canceling, ANC) potlačuje okolní hluk a vylepšuje kvalitu zvuku
a hudby.

1 Tuto funkci zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením tlačítka zvýšení nebo snížení hlasitosti
po dobu 2 sekund.

2 Funkci ANC si můžete dále přizpůsobit v aplikaci BackBeat výběrem možnosti:
• Nízká: doporučeno do kanceláře

• Vysoká: doporučeno do letadla

Přizpůsobte si zvuk a procházejte různé režimy ekvalizéru stisknutím tlačítka ekvalizéru. Ekvalizér
můžete rovněž změnit v aplikaci BackBeat.

• Vyvážený (výchozí) Frekvence vyladěné tak, aby byl zvuk co nejlepší napříč hudebními žánry
s vyváženými basy, středy i výškami.

• Jasný Zesílené frekvence výšek vylepšují prokreslení a čistotu hudby a mluvené slovo je
srozumitelnější.

Většinou náhlavní soupravu najdete pod sedadlem v autě, po kapsách nebo na stole plném věcí.
V případě méně zřejmých míst můžete náhlavní soupravu nalézt aktivací tónu.

1 Stáhněte si aplikaci BackBeat z obchodu Apple Store, Google Play nebo plantronics.com/software.

2 Svoji náhlavní soupravu naleznete pomocí funkce Find MyHeadset v aplikaci.

Uskutečnění/přijetí/
ukončení hovorů

Vypnutí mikrofonu

ANC

Nastavení ekvalizéru

Hledáme náhlavní
soupravu
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Podpora

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc., BackBeat a Plantronics jsou ochranné známky společnosti Plantronics, Inc., registrované v USA a dalších zemích a Plantronics
Hub je ochranná známka společnosti Plantronics, Inc. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., a veškeré použití této
známky společností Plantronics podléhá licenčním podmínkám. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.

Patenty v patentovém řízení.
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