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Přehled ovládacích prvků
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Sekundární sluchátko
Zesílit Stisknutím zvýšíte hlasitost (dotykové čidlo)
Zeslabit Dotykem a podržením snížíte hlasitost (dotykové čidlo)
Zapnout Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Vypnout Stiskněte a podržte po dobu 4 sekund

Vpravo

Primární sluchátko
Přehrát/pozastavit * Stiskněte 1×
Další skladba * Stiskněte 2×
Předchozí skladba * Stiskněte 3×
Přijetí/ukončení hovoru Stiskněte 1×

Siri/
Google
Now

Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund

Zapnout Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Vypnout Stiskněte a podržte po dobu 4 sekund

POZNÁMKA * Funkce se liší podle aplikace. Podpora webových aplikací není zaručená.
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Zapnutí a spárování

Zapnutí pouzdra

Vaše nabíjecí pouzdro je z továrny dodáváno v režimu DeepSleep, aby se šetřila baterie. Zapněte
nabíjecí pouzdro, abyste mohli nabít sluchátka pro první použití.
Pro zapnutí pouzdra stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře po dobu 2 sekund.
Kontrolky LED na nabíjecím pouzdře se rozsvítí.
case

:02
První párování

Párovací proces začíná po vytažení sluchátek z nabíjecího pouzdra.
1

Vytáhněte sluchátka z pouzdra. Kontrolka LED na pravém sluchátku bliká červeně a bíle, což značí
režim párování.

PLT BBPRO5100

2

PAIR

Aktivujte funkci Bluetooth® na svém telefonu a nechte ho vyhledat nová zařízení.
• iPhone Nastavení > Bluetooth > Zap*
• Android™Nastavení > Bluetooth: Zap > Vyhledat zařízení*

POZNÁMKA * Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.

Režim párování

3

Zvolte možnost „PLT BBPRO5100“.
Po úspěšném spárování pravého sluchátka uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo
úspěšné) a „phone connected“ (telefon připojen) a kontrolka LED na sluchátku přestane blikat.

4

V zobrazeném okně s výzvou k párování Bluetooth vyberte možnost „Pair“ (spárovat) nebo „OK“
a spárujte levé sluchátko.
Jakmile bude sluchátko spárováno, uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné).

1

S vypnutými sluchátky stiskněte a podržte pravé sluchátko, dokud neuslyšíte oznámení „pairing“
(párování).
Kontrolka LED bliká červeně a bíle.

2

Stiskněte a podržte levé sluchátko po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte oznámení „power on“
(zapnuto).

3

Pokud chcete provést spárování, vyberte v nastavení Bluetooth svého telefonu možnost PLT
BBPRO5100.
Kontrolka LED zhasne a po úspěšném spárování pravého sluchátka uslyšíte oznámení „pairing
successful“ (párování bylo úspěšné) a „phone connected“ (telefon připojen).

4

V zobrazeném okně s výzvou k párování Bluetooth vyberte možnost „Pair“ (spárovat) nebo „OK“.
Jakmile bude sluchátko spárováno, uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné).
4

POZNÁMKA Sluchátka mohou být připojena vždy jen k jednomu zařízení.
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Nabíjení

Tato sluchátka poskytují až 6,5 hodin poslechu. Nabíjecí pouzdro zajistí dalších až 13 hodin
poslechu.
Pokud chcete sluchátka nabíjet, vložte je do nabíjecího pouzdra. Nabíjecí pouzdro nabijte
připojením do počítače nebo do nabíjecího zařízení pro USB. Pro rychlejší nabíjení ho připojte do
síťové nabíječky.
=
=

POZNÁMKA Pokud je pouzdro vybité, nabijte ho nejdřív samostatně, poté nabijte sluchátka.
Kontrolky LED na sluchátkách/pouzdře při nabíjení

Rychlé nabití
Kontrola úrovně baterie

Nabíjení sluchátek

Svítí

Pouzdro se nabíjí

Bliká

Sluchátka plně nabita

Nesvítí

Pouzdro plně nabito

Nesvítí

Po 10 minutách nabíjení sluchátek dosáhnete až jedné hodiny poslechu.
1

Kontrola úrovně nabití baterie sluchátka:
• Poslechněte si hlasové oznámení při vyjmutí sluchátek z pouzdra a nasaďte si je.
• Prohlédněte si úroveň nabití baterie v aplikaci BackBeat. Stáhnout si ji můžete z webové stránky
plantronics.com/software.
Hlasové oznámení Doba poslechu
„Battery high“ (Plně
nabitá baterie)
„Battery medium“
(Středně nabitá baterie)
„Battery low“ (Vybitá
baterie)
„Battery critical“ (Zcela
vybitá baterie)

2

Nejméně 3 hodiny

1 až 3 hodiny

10 minut až 1 hodina

Méně než 10 minut

Úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra zjistíte stisknutím tlačítka na nabíjecím pouzdře
a pohledem na kontrolku LED uvnitř pouzdra.

6

Kontrolka LED Úroveň nabití
nabíjecího pouzdra
Plně nabitá baterie

Středně nabitá baterie
Vybitá baterie
Zcela vybitá baterie
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Nasazení

Vložte si sluchátko do ucha. Otočením dolů a dopředu najděte optimální polohu a kvalitu poslechu.

L

1

R

Vyzkoušejte všechny 3 ušní koncovky, abyste zjistili, která velikost vám nejvíce vyhovuje
a současně potlačí okolní zvuky.

2

Poslechněte si hudbu a vyberte ušní koncovku, se kterou budou nejlépe znít basy.

3

Může se stát, že pro každé ucho budete potřebovat jinou velikost ušní koncovky.

Výměna ušních koncovek

Výměna a zajištění ušních koncovek jsou snadné. Levá a pravá strana je vyznačena na sluchátkách
a ušních koncovkách.
1

SEJMUTÍ: Nehtem uvolněte ušní koncovku ze sluchátka a sejměte ji.

2

VÝMĚNA:
A Nasaďte ušní koncovku na váleček mikrofonu sluchátka a upevněte ji zatlačením na místo.
B Při zajištění na svém místě ušní koncovka zaklapne.

A

B

click
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Instalace aplikace

Využívejte sluchátka na maximum tím, že si zdarma stáhnete aplikaci BackBeat pro systém iOS/
Android.
Tato aplikace umožňuje:
• Poslouchejte na svých sluchátkách (My Tap) hudbu, používejte stopky, přizpůsobte si nastavení
hlasitosti a mnoho dalšího.
• Změnit jazyk sluchátek
• Zapnutí/vypnutí nastavení
• Přepínání ovládání sluchátek z pravého sluchátka na levé
• Find MyHeadset
• Zobrazit uživatelskou příručku
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Základy
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Zapnutí/vypnutí sluchátek
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Sluchátka můžete zapnout/vypnout automaticky nebo manuálně.
• Automaticky Sluchátka se automaticky zapnou poté, co je vytáhnete z pouzdra. Vložením
sluchátek zpět do pouzdra je naopak automaticky vypnete a začnou se znovu nabíjet.

• Manuálně Pro ruční zapnutí sluchátek stiskněte a podržte tlačítko na sluchátkách po dobu
2 sekund. Ručně je vypnete stisknutím a podržením tlačítka po dobu 4 sekund.
POZNÁMKA Vypnutím jednoho ze sluchátek dojde také k vypnutí druhého, tedy obou současně. Při
zapínání zapněte každé sluchátko zvlášť.
Přenos zvuků
Pokud se pravé sluchátko vybije, všechny funkce a zvuky se přesunou do levého sluchátka.

Nastavení hlasitosti

Levé sluchátko má dotykové tlačítko. Stačí pouze letmý dotyk.
1
2

Přehrávání a pozastavení
audia

Výběr stopy

Hlasitost zvýšíte poklepáním na levé sluchátko.
Hlasitost snížíte dotykem a podržením levého sluchátka.
Možnosti:

•
•

Stisknutím pravého sluchátka můžete pozastavit přehrávání audia nebo v něm pokračovat.
Jsou-li aktivní snímače, sejmutím jednoho nebo obou sluchátek poslech audia pozastavíte.
Nasazením jednoho nebo obou sluchátek přehrávání audia obnovíte.
POZNÁMKA Funkce se liší podle aplikace.
Dvojitým stisknutím pravého sluchátka přeskočíte na další skladbu a trojitým stisknutím na
skladbu předchozí.
POZNÁMKA Funkce se liší podle aplikace. Podpora webových aplikací není zaručená.
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Uskutečnění/přijetí/
ukončení hovorů

Přijetí nebo ukončení hovoru
Stiskněte pravé sluchátko.
Přijetí druhého hovoru
Nejprve stiskněte pravé sluchátko, čímž ukončíte stávající hovor, a poté ho stiskněte znovu, čímž
přijmete nový hovor.
Vypnutí mikrofonu
U probíhajícího hovoru můžete vypnout mikrofon sejmutím obou sluchátek. Vypnutí mikrofonu
zrušíte nasazením jednoho nebo obou sluchátek.
POZNÁMKA Je třeba mít aktivní snímače.

Používání služby Siri
a Google Now
Používání snímačů

Vaše sluchátka podporují virtuálního osobního asistenta (VPA) jako např. Siri nebo Google Now.
Pro zapnutí asistenta VPA na svém zařízení stiskněte a podržte pravé sluchátko po dobu 2 sekund.
Chytré snímače reagují při nasazení a sundání sluchátek. Nastavení můžete přizpůsobit v aplikaci
BackBeat. Výchozí nastavení je popsáno níže.
Jsou-li aktivní snímače,

nasazení sluchátek má tento
účinek:

sejmutí sluchátek má tento
účinek:

Hovor na mobilní telefon

přijmutí příchozího hovoru (obě
sluchátka)

vypnutí mikrofonu u příchozího
hovoru (obě sluchátka)

Hudba/média

pokračování v přehrávání hudby/
médií (jedno nebo obě
sluchátka)*

pozastavení přehrávání hudby/
médií (jedno nebo obě
sluchátka)*

POZNÁMKA * Funkce se liší podle aplikace. Podpora webových aplikací není zaručená.

Režim mono

Opětovné připojení

Pokud chcete sluchátka používat v režimu mono, nechte sluchátko, které nepoužíváte, uložené
v nabíjecím pouzdře. Primární sluchátko slouží k ovládání a snímače jsou aktivovány na sluchátku,
které máte nasazené.
S aktivovaným rozhraním Bluetooth a v jeho dosahu stisknutím pravého sluchátka obnovte
připojení k telefonu.
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Další funkce

Režim DeepSleep

Pokud necháte sluchátka zapnutá mimo dosah spárovaného zařízení déle než 90 minut, přejdou
do režim DeepSleep, aby šetřily baterií.
Chcete-li režim DeepSleep ukončit, stačí obě sluchátka zapnout.

Připojení nového
sluchátka

Jestliže jedno ze sluchátek ztratíte a pořídíte si nové, jeho připojení ke stávajícímu sluchátku bude
otázkou několika jednoduchých kroků.
1

Ze seznamu zařízení Bluetooth na svém telefonu odstraňte položky „PLT BBPRO5100“ a „PLT
BBPRO5100_L“.
PLT BBPRO5100
PLT BBPRO5100_L

2

Pro zapnutí sluchátek stiskněte a podržte obě sluchátka po dobu 2 sekund.

L
:02
3

R
click

click

Trojím poklepáním na levé sluchátko v rychlém sledu během 1 sekundy proveďte jeho připojení.
Kontrolka LED bliká červeně a bíle. Postup opakujte u pravého sluchátka.
Po úspěšném připojení obě sluchátka třikrát bliknou.

L
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Jakmile budou sluchátka připojena, automaticky se přepnou do režimu párování. Pravé sluchátko
bliká červeně a bíle. Pokud chcete provést spárování s telefonem, vyberte v nastavení Bluetooth
svého telefonu PLT BBPRO5100.
Kontrolky LED zhasnou a po úspěšném spárování pravého sluchátka uslyšíte oznámení „pairing
successful“ (párování bylo úspěšné).

PLT BBPRO5100

5

V zobrazeném okně s výzvou k párování Bluetooth v telefonu vyberte možnost „Pair“ (spárovat)
nebo „OK“ a spárujte levé sluchátko.
Jakmile bude sluchátko spárováno, uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné).
PAIR
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Ovládací prvky –
přepínače

Standardně je primární pravé sluchátko. Pravé sluchátko se spáruje s vaším mobilním telefonem /
audiozařízením a levé sluchátko se automaticky spáruje s pravým.
Pokud dáváte přednost ovládání pomocí primárního sluchátka na levé straně, použijte možnost
přepnutí primárního sluchátka v aplikaci BackBeat a nastavte jako primární levé sluchátko. Tak
přepnete připojení Bluetooth a primární ovládání na levé sluchátko a nastavení hlasitosti
a ovládání My Tap zase na pravé.
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Problém

Nedaří se mi spárovat má nová
sluchátka s telefonem.

• Zkontrolujte, zda jste před prvním použitím zapnuli nabíjecí
pouzdro. Viz část Zapnutí pouzdra.
• Proces párování se spustí automaticky po vytažení sluchátek
z nabíjecího pouzdra. Viz část První párování.
• Pokud se sluchátka s vaším zařízením automaticky nespárují,
spárujte je ručně. Viz část Režim párování.

Chci provést párování s jiným
telefonem nebo sluchátka znovu
spárovat se stejným telefonem.

Viz část Režim párování.
DŮLEŽITÉ Sluchátka mohou být připojena jen k jednomu zařízení.

Z jednoho nebo obou sluchátek nic • Zkontrolujte úroveň hlasitosti sluchátek. Viz část Nastavení
neslyším.
hlasitosti.
• Vypnutím a zapnutím sluchátka resetujte. Viz část Zapnutí/vypnutí
sluchátek.
• Zkontrolujte, zda jsou obě sluchátka zapnutá a spárovaná s vaším
telefonem. Viz část Režim párování.
Nedaří se mi připojit ke svému
• Opětovně připojte sluchátka ke spárovanému zařízení stisknutím
spárovanému zařízení nebo se mi při pravého sluchátka.
pokusu o připojení zobrazují
• Zkontrolujte, zda jsou obě sluchátka zapnutá a spárovaná s vaším
chybové zprávy.
telefonem. Viz část Režim párování.
• V aplikaci BackBeat ověřte, že je na sluchátkách nainstalovaný
aktuální firmware. Stáhnout aplikaci: plantronics.com/software
• Ze seznamu v nabídce Bluetooth telefonu odstraňte položku
sluchátek (PLT BBPRO5100, PLT BBPRO5100_L) a znovu je
spárujte. Viz část Režim párování.
Snímače sluchátek nepracují dle
očekávání.
• Když si nasadím obě sluchátka,
nedojde k automatickému přijmutí
hovoru

• Seznamte se s funkcí snímačů sluchátek. Viz část Používání
snímačů.

• Při vyjmutí/nasazení sluchátek
během hovoru nefunguje vypnutí/
zapnutí mikrofonu

• Pokud chcete sluchátka používat v režimu mono, nechte druhé
sluchátko uložené v nabíjecím pouzdře. Viz část Režim mono.

• Při probíhajícím hovoru se nečekaně
vypíná mikrofon.

Jak mohu připojit nové náhradní
sluchátko ke svému stávajícímu
sluchátku a pak spárovat
s telefonem?

• Vypnutím a zapnutím sluchátka resetujte. Viz část Zapnutí/vypnutí
sluchátek.

• Upravte nastavení snímačů sluchátek v aplikaci BackBeat.
Stáhnout aplikaci: plantronics.com/software
TIP Chcete-li si zajistit optimální poslech při sportování, snímače
prostřednictvím aplikace BackBeat vypněte.
Viz část Připojení nového sluchátka.
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Podpora

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?
plantronics.com/support
Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands
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