LÄR DIG MER
TRÅDLÖS STEREO
Designed in Santa Cruz, California

TA EN TITT
A		

Samtal och streamat ljud

C

B

• Besvara ett samtal eller avsluta det (1
tryckning)

D
		
Volym, spårval och sekretess

C

• Volym: upp eller ned (1 tryckning på + eller
–per nivåändring)

• Avvisa samtal (2 sekunders tryckning)
• Pausa det första samtalet och svara på det
andra samtalet (1 tryckning)

• Spola framåt eller bakåt (2 sekunders
tryckning på + eller – spårvis)

• Växla mellan samtal (2 sekunders tryckning)
D

• Avsluta det andra samtalet och återgå till det
första samtalet (1 tryckning)

E

• Sekretess på eller av vid samtal (1 samtidig
tryckning på + och –)

A

• Överför ett samtal från telefonen (1
tryckning)

E
D

• Återuppringning (2 tryckningar)
• Använd telefonens röstuppringningsfunktion
för att ringa ett samtal (2 sekunders
tryckning tills en ton hörs)

Lampa (höger hörsnäcka)

Ström PÅ/AV, ihopparning och
batterikontroll

• Sätt på eller stäng av (2 sekunders tryckning)
L

• Återupprätta bruten Bluetooth®-anslutning
(1 tryckning om headsetet inte återansluts
automatiskt)

• Aktivera ihopparningsläge efter den första
installationen (tryck tills lampan blinkar rött/
blått)
• Kontrollera batterinivå (1 tryckning när
strömmen är på)

• Spela upp eller pausa ljud (1 tryckning)
B

Mikro-USB-laddningsuttag
(höger hörsnäcka)

• 1 timme innan telefonen används för första
gången (lampan är röd tills
batteriet är fullständigt laddat)
• 2,5 timmar för fullständig laddning 

Var försiktig! Läs broschyren med
säkerhetsinformation som innehåller viktig
information om säkerhet, laddning, batteri
och föreskrifter innan du börjar använda
ditt nya headset.
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BLI ANSLUTEN
Headsetet kan endast vara ihopparat och anslutet till en enhet i taget. Mer information finns i
avsnittet ”Växla enheter”.

LAMPA
PLT_BBTGO

PÅ/AV
R

1. KLAR

2. INSTÄLLNING

3. ANSLUT

Första gången, direkt från förpackningen:

Aktivera Bluetooth-funktionen i enheten och
använd sedan menyerna i telefonen till att lägga till,
söka efter eller upptäcka nya Bluetooth-enheter.

Välj ”PLT_BBTGO” i listan med Bluetooth-enheter som
visas i enheten.

När headsetet är avstängt aktiverar du Bluetoothihopparningsläge genom att trycka på ström-/
ihopparningsknappen. Lampan blinkar rött/blått, vilket
anger ihopparningsläge.

Olika telefoner har olika menyer med inställningar:

Para ihop en ny telefon/återansluta till den
ursprungliga telefonen:

iPhone: Settings (inställningar) > General (allmänt)
> Bluetooth > On (på) (en sökning efter enheter
påbörjas)

När headsetet är avstängt, trycker du på och
håller ström-/ihopparningsknappen nedtryckt tills
indikatorlampan blinkar rött/blått.

BlackBerry®-smartphone: Settings/options
(inställningar/alternativ) > Bluetooth: On (på) > Search
for devices (sök efter enheter)
Android™-smarttelefon: Wireless & networks (trådlöst
och nätverk) > Bluetooth: On (på) > Scan for devices
(sök efter enheter)

Om du uppmanas att ange ett lösenord anger du
fyra nollor (0000). Det kan hända att **** visas på
skärmen.
I vissa enheter uppmanas du även att bekräfta
anslutning efter ihopparning.
Headsets lampa slutar blinka rött/blått när den har
ihopparats/anslutits.
Du kan nu ringa ett samtal via enhetens knappsats
eller röstuppringningsfunktionen, samt lyssna på ljud
från enheten.
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ANPASSA PASSFORMEN
Rätt passform = bästa ljudkvaliteten:
Du får optimala ljudprestanda och säker,
bekväm användning genom att justera
hörsnäckorna så att de sitter mjukt
och bekvämt i örat och låt sladden gå
bakom nacken. Använd den medföljande
passformssatsen och välj den öronplopp som
passar bäst för dig.
Du får ytterligare stöd genom att placera
stabiliseringstillbehöret innanför öronploppen.

R

Stabiliseringsbygeln ska vila mot den inre bakre
sidan av ditt öra.
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Växla enheter
BackBeat GO har inte stöd för multipointfunktion, så endast en ihopparad enhet åt
gången kan vara ansluten.
Om du t.ex. växlar mellan smarttelefonen
och din surfplatta måste du skapa en ny
ihopparning mellan enheten och ditt BackBeat
GO-headset.
För vissa telefoner och surfplattor måste du ta
bort ”PLT_BBTGO” i listan över kända enheter
om återanslutningen inte fungerar vid första
försöket när du väljer ”PLT_BBTGO” i listan.
Därefter måste du göra en ny ihopparning.
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Tips!
Håll dig i närheten av enheten:

Växla mellan två samtal:

Missa aldrig ett samtal:

Bluetooth har en räckvidd på upp till 10 meter
mellan telefonen och headsetet. Bortom den
räckvidden blir ljudkvaliteten sämre och du
riskerar att anslutningen bryts. Du får bäst
ljudmottagning om du bär telefonen på höger
sida av kroppen.

Du kan svara på ett andra samtal och placera
det första samtalet i vänteläge genom att
trycka på samtalsknappen för att svara på det
nya samtalet.

En ljudsignal hörs vid inkommande samtal när
du lyssnar på sparat eller streamat ljud. När du
besvarar samtalet sätts ljudet (ljudfil, videoklipp
eller poddsändning) i pausläge.

Lär dig hur du ansluter på nytt:

Växla mellan samtalen genom att trycka på
samtalsknappen några sekunder tills ett pip
hörs, vilket indikerar att växling görs.

Headsetet försöker återupprätta en avbruten
anslutning. Om det inte lyckas trycker du på
samtalsknappen en gång eller återupprättar
anslutningen via Bluetooth-menyn i telefonen.

Du kan avsluta ett samtal och återgå till
det andra samtalet genom att trycka på
samtalsknappen. På vissa telefoner måste du
trycka på samtalsknappen två gånger.

Om du lyssnar på streamat ljud (t.ex. internetradio) tystas ljudet, men pausas inte, under
samtalet. När du avslutar samtalet återgår
uppspelningen av ljudet.

Ljudsignalerna betydelse:

Använd din röst:

Om du har ett samtal som väntar hörs ett pip
var 5:e sekund. Om du är i sekretessläge hörs
ett pip var 30:e sekund.

På vissa smarttelefoner kan du använda
röstkommandon till att aktivera vissa
funktioner, t.ex. röstuppringning eller
uppspelning av musik.

Dessutom, om du trycker länge på vissa
knappar (längre än 2 sekunders tryckning)
hörs ett kontrollpip (till exempel om du öppnar
telefonens röststyrningsfunktion).

Om du vill aktivera smarttelefonens
röstuppringningsfunktioner trycker du på
samtals-/ljudknappen till du hör telefonen
uppmana dig ange ett kommando.

Kontrollera batterinivån:
Om du talar i telefon eller lyssnar på ljud hörs
en ton som talar om att batterinivån är låg.
Du kan kontrollera batterinivån genom att
trycka på strömknappen. Lampan blinkar för att
visa laddningsnivån.
Blå blinkning = batteriet är OK eller fulladdat
Röd blinkning = mindre än 15 minuters
samtalstid återstår
Håll den ren
Använd en torr bomullstrasa till att rengöra
öronsnäckan och tygnätet som täcker
högtalaren.
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SPECIFIKATIONER
Samtalstid

Upp till 4,5 timmar

Speltid

Upp till 4 timmar

Passningstid

Upp till 10 dagar

Räckvidd

Upp till 10 meter från enheten

Hörlurarnas vikt

13 gram

Högtalare

6 mm neodymium

Brusreducering

DSP-teknik (Digital Signal Processing) och
ekodämpning med full duplex

Laddningskontakt

Mikro-USB-laddning

Batterityp

Laddningsbart, inte utbytbart, litiumjonpolymer

Laddningstid (maximal)

2,5 timmar

Strömförsörjning

5 V DC – 180 mA

Bluetooth-version

v2.1 + EDR

Bluetooth-profiler

A2DP 1.2, AVRCP, HFP v1.5, HSP v1.1

Förvarings-, användningsoch laddningstemperatur

0–40 °C
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VILL DU HA MER HJÄLP?
en
Plantronics Ltd
Royal Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar
+44 (0)1793 842443*

cs
Czech Republic
+44 (0)1793 842443*

da
Danmark
Tel: 80 88 46 10

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

*Support på engelska

el
Για περισσότερες
πληροφορίες:

+44 (0)1793 842443*

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

fl
Finland
Tel: 0800 117095

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

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

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

hu
További információk:
+44 (0)1793 842443*

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

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

no

pt
Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro
Pentru informaţii
+44 (0)1793 842443*

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

sv
Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr
Daha fazla bilgi için:
+44 (0)1793 842443*

Norge
Tel: 80011336

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

plantronics.com/support
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VILL DU HA MER HJÄLP?
Säkerhetsrelaterad information:
läs den separata broschyren Säkerhetsinformation
Information om 2 års begränsad garanti:
plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands
plantronics.com/support

©2012 Plantronics, Inc. Med ensamrätt. Bluetooth är
ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
Plantronics användning av dessa varumärken sker under
licens. iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och
som är registrerat i USA och andra länder. BlackBerry ägs
av Research In Motion Limited och är registrerat och/eller
används i USA och andra länder över hela världen. Alla
andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
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