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Přehled

R

Open Listening
OFF

ANC

Hlasitost

Otáčením kolečka hlasitosti

Přehrávání/pozastavení
hudby

Aktivní redukce hluku
Nabíjení

dopředu (+) nebo dozadu (−) lze nastavit hlasitost.

Stiskněte tlačítko přehrát/pozastavit

.

POZNÁMKA Jelikož je náhlavní souprava vybavena snímači, pokud během přehrávání hudby sundáte
náhlavní soupravu, přehrávání hudby se pozastaví. Když si náhlavní soupravu nasadíte, přehrávání
hudby se obnoví (funkce se liší podle aplikace a nepodporuje webové aplikace).

Výběr stopy
Otevřený poslech

3.5mm

Stiskněte tlačítko o skladbu vpřed

nebo o skladbu zpět

, tak vyberete skladbu.

1

Abyste slyšeli okolí, když netelefonujete, posunutím přepínače aktivujte režim otevřeného
poslechu.
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Úroveň zvýšíte či snížíte otáčením kolečka hlasitosti
probíhat hovor.

dopředu (+) nebo dozadu (−), nesmí

Přesunutím spínače aktivujte nebo deaktivujte aktivní redukci nežádoucího hluku.
Úplné nabití sluchátek trvá až 3 hodiny. Po nabití kontrolky LED zhasnou.
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TIP Kontrolu stavu baterie sluchátek provedete s nasazenými sluchátky stisknutím tlačítka hovorů .
Sluchátka musí být v nečinnosti.

Tato sluchátka poskytují až 24 hodin poslechu.

Vypnutí mikrofonu

Přijetí nebo ukončení
hovoru
Volání na poslední číslo
Vypínač
Režim párování
Buďte opatrní

Během hovoru stiskněte tlačítko vypnutí mikrofonu . Uslyšíte oznámení „mute on“ (mikrofon
vypnutý) nebo „mute off“ (mikrofon zapnutý). Pokud je mikrofon vypnutý, oznámení se opakuje
každých 15 minut.
Stiskněte tlačítko hovorů .

POZNÁMKA Jelikož náhlavní souprava disponuje snímači, lze příchozí hovor přijmout nasazením
náhlavní soupravy.

Dvakrát stiskněte tlačítko hovorů .
Posunutím spínače

zařízení zapnete nebo vypnete.

Posuňte tlačítko napájení směrem k ikoně Bluetooth a podržte jej zde, dokud kontrolky LED
nebliknou červeně a modře.
Než začnete používat novou náhlavní soupravu, prostudujte si brožuru „Pro vaše bezpečí“
obsahující důležité informace o bezpečnosti, nabíjení, baterii a poučení o zákonných opatřeních.
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Párování

Párování

Po prvním zapnutí sluchátek se zahájí proces párování.

POZNÁMKA Pokud váš telefon podporuje technologii NFC (Near Field Communication), přejděte
k části Párování NFC (Android).
1

2

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

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 BB PRO 2“.
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.

Párování NFC (Android)

1

Pouze speciální edice BackBeat PRO 2 Funkce NFC musí být aktivována a obrazovka telefonu musí
být odemknutá. (Telefony se mohou lišit.)

2

Přibližte sluchátka k NFC tagu na telefonu a podržte je zde, dokud se párování nedokončí.
V případě potřeby přijměte připojení.
POZNÁMKA NFC tag sluchátek se nachází na vnější straně levého sluchátka. (Umístění tagů telefonu
se může lišit.)
L

Párování druhého zařízení

R

1

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

2

Aktivujte rozhraní Bluetooth u druhého zařízení a postupujte dle kroku 2 a 3 v části „Párování“.
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Další funkce

Používání snímačů

Chytré snímače reagují při nasazení a sundání sluchátek.
Nasazením sluchátek:
• Spustíte přehrávání pozastavené hudby
• Přijmete příchozí hovor na mobilní telefon
Sundáním sluchátek:
• Pozastavíte přehrávání hudby (pokud je přehrávána)
Aktivace a deaktivace snímačů
Když jsou sluchátka zapnutá v klidovém stavu, podržte stisknuté tlačítko mikrofonu a hovorů
déle než 4 sekundy, dokud neuslyšíte hlášku „Smart sensors off“ (Chytré snímače vypnuty).
Stejným postupem funkci opět aktivujete.

Resetování snímačů

Pokud snímače nepracují dle očekávání, můžete je resetovat.
Chcete-li resetovat snímače náhlavní soupravy, připojte ji přímo k rozhraní USB počítače a se
skořepinami nahoru ji na 10 sekund položte na rovný nekovový povrch.

Získejte Plantronics HUB

Objevte, jak mohou aplikace Plantronics Hub rozšířit vaši náhlavní soupravu o další funkce.
Přejděte na web plantronics.com/software a stáhněte si Plantronics Hub. Umožní vám:
• Změnit jazyk (pouze aplikace Plantronics Hub pro Windows a Mac)
• Přijímat aktualizace firmwaru (pouze aplikace Plantronics Hub pro Windows a Mac)
• Přizpůsobit si nastavení náhlavní soupravy
• Najít ztracenou náhlavní soupravu
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Podpora

CS
Tel.: 0800 410 014

FI
Tel.: 0800 117095

NO
Tel.: 80011336

AR
Tel.: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel.: 0800 945770

PL
Tel.: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel.: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel.: 1800 551 896

PT
Tel.: 0800 84 45 17

DA
Tel.: 80 88 46 10

HE
Tel.: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel.: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Tel.: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel.: 8-800-100-64-14
Tel.: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel.: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel.: 800 950934

SV
Tel.: 0200 21 46 81

ES
Tel.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel.: +44 (0)1793 842443*

* Podpora v angličtině.
Podrobnosti záruky naleznete na adrese plantronics.com/warranty.

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

Plantronics BV

345 Encinal Street
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Santa Cruz, CA 95060

Scorpius 140

United States

2132 LR Hoofddorp, Nizozemsko
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