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Overzicht

R

Open Listening
OFF

3.5mm

ANC

Volume

Draai de volume

Muziek afspelen/pauzeren

knop naar voren (+) of naar achteren (–) om het volume te regelen.

Tik op de knop voor afspelen/pauzeren

.

OPMERKING Omdat uw headset is uitgerust met sensoren, wordt als u muziek afspeelt en u uw

headset afzet, uw muziek gepauzeerd. Als u uw headset opzet, wordt uw muziek hervat (deze
functionaliteit verschilt per toepassing en werkt niet met webtoepassingen).

Nummerselectie
Luisteren zonder
belemmeringen

Tik op de vooruitspoelknop
1
2

of terugspoelknop

om de nummerselectie te regelen.

Om uw omgeving te kunnen horen, schuift u de schakelaar om de modus Luisteren zonder
belemmeringen te activeren wanneer u niet in gesprek bent.
Draai de volumeknop
naar voren (+) of naar achteren (–) wanneer u niet in gesprek bent.

Actieve noise-cancelling

Gebruik de schuifknop om ANC te activeren of deactiveren om ongewenste ruis te blokkeren.

Opladen

Het duurt maximaal 3 uur om de headset volledig op te laden. De lampjes gaan uit zodra het
opladen is voltooid.
=
=
=
=
=
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TIP Tik op de oproep knop terwijl u uw headset draagt om de batterijstatus van de headset te
controleren. De headset moet in de inactieve stand staan.
Uw headset biedt maximaal 24 uur luistertijd.

Mute aan/uit

Tijdens een actief gesprek kunt u:
• Tik op de rode muteknop
• Uw headset op- of afzetten (hiervoor zijn actieve Smart Sensors vereist)

Een oproep beantwoorden

Kies een van deze opties:
• Zet de headset op om de oproep te beantwoorden, of
• Tik op de gespreksknop

Een oproep beëindigen

Tik op de gespreksknop

om de huidige oproep te beëindigen.

De laatste oproep
terugbellen
Aan/uit

Tik twee keer op de gespreksknop .

Koppelingsmodus

Schuif de aan/uit-knop naar het bluetooth-pictogram en houd de knop ingedrukt totdat de lampjes
rood en blauw knipperen.

Wees veilig

Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en
regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.

Gebruik de schuif knop om in of uit te schakelen.
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Koppelen

Koppelen met uw telefoon

Als u uw koptelefoon de eerste keer inschakelt, wordt het koppelingsproces gestart.

OPMERKING Als uw telefoon NFC (Near Field Communication) ondersteunt, ga dan naar Afstemmen
met NFC (Android).
1

2

Schuif de aan-uitknop naar "aan". U hoort "pairing" (koppelen) en de lampjes knipperen rood en
blauw.

Activeer Bluetooth® op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.
• iPhoneInstellingen > Bluetooth > Aan*
• AndroidInstellingen > Bluetooth:Aan > Zoeken naar apparaten*

OPMERKING *Menu's kunnen per apparaat verschillen.
3

Selecteer "PLT BB PRO 2".
Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding.
Wanneer de apparaten zijn verbonden, hoort u 'pairing successful' (koppelen gelukt) en houden de
lampjes op met knipperen.

Afstemmen met NFC
(Android)

1

Alleen bij BackBeat PRO 2 Special Edition Controleer of NFC is ingeschakeld en het scherm van
uw telefoon ontgrendeld is. (Telefoons kunnen verschillen.)

2

Houd de headset tegen de NFC-tag van de telefoon totdat het afstemmen via NFC is voltooid.
Accepteer indien nodig de verbinding.
OPMERKING De NFC-tag van de headset bevindt zich aan de buitenzijde van de linkeroorschelp. (De
locatie van de tag op telefoons kan verschillen.)
L

Een tweede apparaat
koppelen

R

1

Schuif de aan/uit-knop naar het bluetooth-pictogram en houd de knop ingedrukt totdat de lampjes
rood en blauw knipperen.

2

Activeer bluetooth op het tweede apparaat en volg stap 2 en 3 onder "Koppelen met uw telefoon".
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Meer kenmerken

Sensoren gebruiken

De smart sensoren reageren wanneer u uw headset op- of afzet.
Door uw headset op te zetten, kunt u:
• Gepauzeerde muziek hervatten
• Een binnenkomende mobiele oproep beantwoorden
Door uw headset af te zetten, kunt u:
• De muziek pauzeren (wanneer muziek wordt afgespeeld)
Sensoren in- of uitschakelen
Wanneer uw koptelefoon is ingeschakeld en in een inactieve stand staat, houdt u de Mic- knop
en de oproep knop langer dan 4 seconden ingedrukt totdat u "Intelligente sensoren uit" hoort.
Herhaal dit om opnieuw te activeren.

Sensoren resetten

Als de sensoren niet volgens verwachting werken, moet u ze mogelijk resetten.
Voor het resetten van uw sensoren sluit u de headset rechtstreeks aan op de USB-poort van uw
computer en plaatst u deze langer dan 10 seconden met het oordopje omhoog op een vlakke, nietmetalen ondergrond.

Schaf Plantronics HUB
aan
Ontdek hoe Plantronics Hub toepassingen extra functionaliteit op uw headset biedt. Ga naar
plantronics.com/software. en download Plantronics Hub om:
• De taal te wijzigen (alleen Plantronics Hub voor Windows en Mac)
• Firmware-updates te downloaden (alleen Plantronics Hub voor Windows en Mac)
• Headsetinstellingen te personaliseren
• Een verloren headset te zoeken
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Ondersteuning

EN
Tel: 0800 410014

FI
Tel: 0800 117095

NEE
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

OV
Telefoon: +353-1800-551-896

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*

*Ondersteuning in het Engels
For warranty details, go to plantronics.com/warranty.

HULP NODIG?
plantronics.com/support.

Plantronics, Inc.

Plantronics BV

345 Encinal Street

Southpoint, gebouw C

Santa Cruz, CA 95060

Scorpius 140

Verenigde Staten

2132 LR Hoofddorp, Nederland

© 2016 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik door Plantronics

vindt onder licentie plaats. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
208216-19 (10.16)

