
DRAADLOZE KOPTELEFOON

MEER INFORMATIE

Ontworpen in Santa Cruz, Californië
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    Oproepen en audio streamen

•	 Gesprek	aannemen	of	beëindigen	(1x tikken)

•	 Gesprek	weigeren	(2 sec. ingedrukt houden)

•	 Gesprek	in	de	wacht	zetten	en	een	tweede	gesprek	
beantwoorden	(1x tikken)

•	 Tussen	twee	gesprekken	schakelen (2 sec. 
indrukken)

•	 Tweede	gesprek	beëindigen	en	eerste	gesprek	uit	
de	wachtstand	halen	(1x tikken)

•	 Gesprek	doorschakelen	van	de	telefoon	(1x tikken)

•	 Nummer	herhalen	(2x tikken)

•	 De	spraakgestuurde	functie	van	de	telefoon	
gebruiken	om	een	oproep	te	plaatsen (2 sec. 
ingedrukt houden tot geluidssignaal klinkt)

•	 Opnieuw	verbinden	na	verlies	van	Bluetooth®-
verbinding	(1x tikken als de koptelefoon niet 
automatisch de verbinding herstelt)

•	 Audio	afspelen	of	pauzeren	(1x tikken)

	 	 Micro	USB-oplaadaansluiting 
	 (rechteroordop)

•	 1	uur	voor	het	eerste	gebruik	(LED blijft rood 
tot volledig opgeladen)

•	 2,5	uur	voor	volledig	opladen	

	 	 LED	(rechteroordop)

  Volume,	tracking	en	mute
•	 Volume	hoger	of	lager	(1x tikken op + of – 

voor volgend niveau)

•	 Volgend	of	Vorig	nummer	(+ of – 2 seconden 
indrukken voor elke trackwijziging) 

•	 Mute	aan	of	uit	tijdens	een	gesprek	(1x tikken 
op zowel + als –) 

	 	 Aan/uit,	afstemmen	en 
	 batterijcontrole	

•	 In-	of	uitschakelen	( 2 sec. indrukken)

•	 Koppelingsmodus	activeren	nadat	reeds	
eerder	een	koppeling	tot	stand	is	gebracht	
 (indrukken tot LED rood/blauw knippert) 

•	 Batterijniveau	controleren	(1x tikken wanneer 
ingeschakeld)

Wees veilig! Zie het veiligheidsboekje voor 
belangrijke informatie over veiligheid, 

opladen, batterijen en wet- en regelgevingen 
voordat u deze nieuwe koptelefoon gebruikt.
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De koptelefoon kan slechts aan één apparaat 
tegelijk worden gekoppeld. Zie het gedeelte 
"Apparaten wisselen" voor meer informatie.

1. GEREEDMAKEN
Eerste	keer,	uit	de	verpakking:

Activeer de Bluetooth-koppelingsmodus door 
op de Aan/uit/afstemmen-knop te drukken 
als de koptelefoon is uitgeschakeld. De LED 
knippert rood/blauw om aan te geven dat de 
koppelingsmodus is geactiveerd.

Nieuwe	telefoon	koppelen/oorspronkelijke	
telefoon	opnieuw	verbinden:

Druk op de Aan/uit/afstemmen-knop tot de 
LED rood/blauw begint te knipperen als de 
koptelefoon is uitgeschakeld.

2. INSTELLEN
Activeer de Bluetooth-functie op uw toestel en gebruik 
daarna het telefoonmenu om nieuwe Bluetooth-
apparaten toe te voegen/te zoeken/te detecteren.

Telefoons hebben verschillende menu's waaruit u kunt 
kiezen:

iPhone: Settings (Instellingen) > General (Algemeen) > 
Bluetooth > On (Aan) (start het zoeken naar toestellen)

BlackBerry®-smartphone: Instellingen/opties > 
Bluetooth: Aan > Zoeken naar toestellen

Android™-smartphone: Draadloos en netwerken > 
Bluetooth: Aan > Zoeken naar apparaten

3. VERBINDEN
Selecteer "PLT_BBTGO" in de lijst met Bluetooth-
apparaten op uw toestel.

Als de telefoon om een pincode vraagt, voert u vier 
nullen in (0000). U ziet mogelijk **** op het scherm.

Sommige telefoons vragen ook om de verbinding 
met een Bluetooth-apparaat te bevestigen na de 
koppelingsprocedure.

De LED op de koptelefoon stopt met rood/blauw 
knipperen nadat de koptelefoon is gekoppeld/
verbonden.

U kunt nu oproepen plaatsen met behulp van het 
toetsenblok of de spraakherkenningsfunctie van uw 
toestel en naar audio luisteren vanaf uw toestel.

VERBINDING MAKEN
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De goede maat = de beste audio:

Voor de beste geluidsprestaties en een goede, 
comfortabele pasvorm dienen de oordoppen 
zachtjes in uw oor en het kabeltje in uw nek te 
rusten. Gebruik de meegeleverde set oordoppen 
om de maat te vinden die het beste bij u past.

Plaats de optionele stabilisator achter het 
oordopje voor extra ondersteuning. 

Het lusje van de stabilisator past precies in de 
schelp van uw oor.
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BackBeat GO biedt geen ondersteuning voor 
multipoint-aansluitmogelijkheden en kan 
dus maar één gekoppeld apparaat tegelijk 
herkennen en onthouden.

U moet bijvoorbeeld elke keer een nieuwe 
koppeling met uw BackBeat GO-oordoppen tot 
stand brengen als u wisselt van uw smartphone 
naar uw tablet. 

Voor sommige telefoons en tablets geldt dat 
u "PLT_BBTGO" uit de lijst moet verwijderen 
en een nieuwe koppeling moet maken als het 
de eerste keer niet lukt om de koppeling te 
herstellen door "PLT_BBTGO" te selecteren in 
de lijst met bekende apparaten. 

APPARATEN wISSELEN



6

Blijf in de buurt van uw toestel:

Het Bluetooth-bereik tussen uw telefoon en de  
koptelefoon is maximaal 10 meter. Buiten dit 
bereik neemt de geluidskwaliteit af of wordt 
de verbinding verbroken. Voor de beste audio-
ontvangst dient u uw telefoon aan de  
rechterzijde van uw lichaam te houden.

Opnieuw verbinding maken:

Uw koptelefoon probeert opnieuw verbinding 
te maken nadat een verbinding is verbroken. Als 
dit niet lukt, kunt u eenmaal op de Oproepen/
Audio-knop drukken of handmatig verbinding 
maken via het Bluetooth-menu van uw telefoon.

De geluidssignalen begrijpen:

Als een gesprek in de wachtstand staat, hoort 
u elke 5 seconden een geluidssignaal. Als de 
mutefunctie is ingeschakeld, hoort u elke 30 
seconden een geluidssignaal.

Als u bepaalde knoppen (langer dan 2 
seconden) ingedrukt houdt, hoort u tevens 
een geluidssignaal (bijvoorbeeld als u de 
spraakherkenningsfunctie op uw telefoon 
inschakelt). 

Tussen twee gesprekken wisselen:

U kunt een tweede gesprek beantwoorden en 
het eerste gesprek in de wacht zetten door 
op de Oproepen/Audio-knop te tikken en het 
nieuwe gesprek aan te nemen. 

U kunt tussen gesprekken schakelen door de 
Oproepen/Audio-knop een paar seconden 
ingedrukt te houden. U hoort dan een 
geluidssignaal dat aangeeft dat de schakeling 
plaatsvindt.

U kunt een gesprek beëindigen en terugkeren 
naar het andere gesprek door op de Oproepen/
Audio-knop te tikken. Op sommige telefoons 
moet twee keer op de Oproepen/Audio-knop 
worden getikt.

Uw stem gebruiken:

Op sommige smartphones kunt u met 
spraakbesturing functies inschakelen, zoals 
 bellen via spraakherkenning of muziek afspelen. 

Als u spraakbesturing op uw smartphone 
wilt inschakelen, houdt u de knop Oproepen/
Audio (A) ingedrukt tot u wordt gevraagd een 
opdracht te geven.

Nooit een gemiste oproep:

Als er bij u een oproep wordt geplaatst terwijl 
u naar opgeslagen audio luistert of audio 
streamt, hoort u een waarschuwingsgeluid 
voor een inkomend gesprek. 

Als u de oproep aanneemt, wordt uw 
opgeslagen audio (gedownloade muziek, 
video's of podcasts) gepauzeerd. 

Als u naar live streaming audio (internetradio) 
luistert, wordt de audio gedurende het gesprek 
gedempt, maar niet gepauzeerd. Zodra u 
het gesprek beëindigt, wordt het afspelen of 
streamen hervat.

Het batterijniveau controleren:

Als u in gesprek bent of naar audio luistert, 
hoort u een geluidssignaal wanneer de batterij 
bijna leeg is.

U kunt het batterijniveau controleren door op 
de aan/uit-knop te tikken. De LED knippert om 
het batterijniveau weer te geven. 

Blauw knipperen = batterij voldoende tot 
volledig opgeladen

Rood knipperen = max. 15 minuten gesprekstijd

Schoonmaken:

Gebruik een droog wattenstaafje om het 
oordopje en het kapje om de luidspreker te 
reinigen.

TIPS
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Gesprekstijd Maximaal 4,5 uur

Afspeeltijd Maximaal 4 uur

Stand-bytijd Maximaal 10 dagen

Gebruiksafstand (bereik) Maximaal 10 meter van het toestel

Gewicht koptelefoon 13 gram

Luidsprekers 6 mm Neodymium

Ruisonderdrukking Digitale signaalverwerking (DSP) en full-duplex 
echo-onderdrukking

Oplaadaansluiting Micro-USB

Batterijtype Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

Oplaadtijd (maximaal) 2,5 uur

Voeding 5 V DC - 180 mA

Bluetooth-versie v2.1 + EDR

Bluetooth-profielen A2DP 1.2, AVRCP, HFP v1.5, HSP v1.1

Bedrijfs-, opslag- en  
oplaadtemperatuur

0 – 40 °C 

SPECIFICATIES
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HULP NODIG?

*Ondersteuning in het Engels plantronics.com/support.

Plantronics Ltd 
Royal Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
+44 (0)1793 842443*

Czech Republic 
+44 (0)1793 842443*

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

Plantronics GmbH 
Köln, Deutschland 
Kundenservice: 
Deutschland  0800 9323 400 
Österreich  0800 242 500 
Schweiz  0800 932 340

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Iberia, S.L. 
Madrid, España 
Tel: 902 41 51 91

Finland 
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
Tel: 0800 945770

Plantronics BV 
Regus House 
Harcourt Centre 
Harcourt Road 
Dublin 2, Ireland 
Service ROI: 1800 551 896

  למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

További információk: 
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Acoustics  
Italia Srl, Milano, Italia 
Numero Verde: 800 950934

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Nederland 
NL 0800 7526876 
BE 0800 39202 
LUX 800 24870

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej informacji:  
+44 (0)1793 842443*

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
+44 (0)1793 842443*

Дополнительная 
информация: 
8-800-200-79-92 
+44 (0)1793 842443*

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
+44 (0)1793 842443*
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©2012 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. 
Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van 
Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik door Plantronics vindt 
onder licentie plaats. iPhone is een handelsmerk van 
Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. 
BlackBerry is eigendom van Research In Motion Limited 
en is gedeponeerd en/of wordt gebruikt in de VS en door 
landen wereldwijd. Alle overige handelsmerken zijn het 
 eigendom van hun respectieve eigenaren.  
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HULP NODIG?

Veiligheidsinformatie:  
Raadpleeg het afzonderlijke boekje "Voor uw veiligheid"

Informatie over 2 jaar beperkte garantie: 
plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com/support

AЯ46
EEE Yönetmeliğine Uygundur 
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