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Vasen Toissijainen korvanappi

Äänenvoimakkuuden lisäys Lisää äänenvoimakkuutta napauttamalla (kosketusanturi)

Äänenvoimakkuuden vähentäminen Vähennä äänenvoimakkuutta napauttamalla ja pitämällä
sormea paikallaan (kosketusanturi)

Virran kytkeminen Paina kahden sekunnin ajan

Virran katkaisu Paina neljän sekunnin ajan

Oikea Ensisijainen korvanappi

Toista/keskeytä * Napauta yhden kerran

Seuraava kappale * Napauta kaksi kertaa

Edellinen kappale * Napauta kolme kertaa

Puhelun vastaanotto/lopetus Napauta yhden kerran

Siri /
Google

Now

Pidä painettuna kahden sekunnin ajan

Virran kytkeminen Paina kahden sekunnin ajan

Virran katkaisu Paina neljän sekunnin ajan

HUOMAUTUS *Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei välttämättä toimi verkkopohjaisten
sovellusten kanssa.

Toimintojen hallinta
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Latauskotelo lähetetään tehtaalta DeepSleep-tilassa akun säästämiseksi. Kytke latauskoteloon
virta, jotta voit ladata korvanappisi ensimmäistä käyttökertaa varten.

Kytke virta painamalla latauskotelon painiketta kaksi sekuntia.
Latauskotelon merkkivalot syttyvät.

:02

case

Pariliitoksen muodostaminen alkaa, kun otat korvanapit ensimmäisen kerran pois latauskotelosta.

1 Ota korvanapit ulos latauskotelosta. Oikean korvanapin LED-merkkivalo vilkkuu pariliitostilan
merkiksi punaisena ja valkoisena.

PLT BBPRO5100 PAIR

2 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
• iPhone Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*

• Android™Preferences (Asetukset) > Bluetooth: Käytössä > Hae laitteita*

HUOMAUTUS * Valikot voivat vaihdella laitteittain.

3 Valitse PLT BBPRO5100.
Kun oikean korvanapin pariliitos on muodostettu, kuulet ilmoitukset "pairing successful" (pariliitos
onnistunut) ja "phone connected” (yhdistetty puhelimeen) ja korvanapin merkkivalo lopettaa
vilkkumisen.

4 Liitä vasen korvanappi valitsemalla Pair (Muodosta pariliitos) tai OK puhelimen Bluetooth-
pariliitospyynnön ponnahdusikkunassa.
Vasemman korvanapin pariliitos on valmis, kun kuulet ilmoituksen "pairing successful" (pariliitos
onnistunut).

1 Katkaise kuulokkeista virta ja paina oikeaa korvanappia, kunnes kuulet ilmoituksen ”pairing”
(muodostetaan pariliitosta).
Merkkivalo vilkkuu punaisena ja valkoisena.

2 Paina vasenta korvanappia kaksi sekuntia, kunnes kuulet ilmoituksen "power on” (virta päällä).

3 Muodosta pariliitos valitsemalla PLT BBPRO5100 puhelimesi Bluetooth-asetuksista.
Oikean korvanapin pariliitos on valmis, kun merkkivalo sammuu ja kuulet ilmoituksen ”pairing
successful” (pariliitos onnistunut) ja ”phone connected” (yhdistetty puhelimeen).

4 Valitse Pair (Muodosta pariliitos) tai OK puhelimesi Bluetooth-pariliitospyynnön
ponnahdusikkunassa.

Virrankytkentä ja pariliitoksen muodostaminen

Kotelon virran kytkeminen

Pariliitoksen
muodostaminen

ensimmäistä kertaa

Pariliitostila
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Vasemman korvanapin pariliitos on valmis, kun kuulet ilmoituksen "pairing successful" (pariliitos
onnistunut).
HUOMAUTUS Kuulokkeet voi liittää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.
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Korvanappien kuunteluaika on jopa 6,5 tuntia. Latauskotelosta saa jopa 13 tuntia lisää
kuunteluaikaa.

Lataa korvanapit asettamalla ne latauskoteloon. Lataa kotelo kytkemällä se tietokoneeseen tai
USB-laturiin. Kuulokkeet ja kotelo latautuvat nopeimmin seinälaturilla.

=

=

HUOMAUTUS Jos latauskotelossa ei ole virtaa, lataa ensin kotelo erikseen ja sen jälkeen kuulokkeet.

Merkkivalojen tila korvanapeissa/kotelossa latauksen aikana

Korvanapit latautuvat Päällä

Kotelo latautuu Vilkkuu

Korvanapit ladattu
täyteen

Pois

Kotelo ladattu täyteen Pois

10 minuutin latauksella saat jopa tunnin kuunteluaikaa.

1 Korvanapin akun lataustason tarkistaminen:
• Kuuntele äänikehote, kun otat korvanapit pois kotelosta ja laitat ne päähän.

• Katso akun lataustaso BackBeat-sovelluksesta. Lataus: plantronics.com/software

Ääni-ilmoitus Kuunteluaika

”Battery high” (Akku
täysi)

Vähintään 3 tuntia

”Battery medium”
(Akku melko täysi)

1–3 tuntia

”Battery low” (Akun
virta vähissä)

10 minuuttia tai enintään tunti

”Battery critical” (Akun
virta erittäin vähissä)

Enintään 10 minuuttia

2 Näet latauskotelon akun lataustason painamalla latauskotelopainiketta ja tarkistamalla kotelon
sisällä olevan merkkivalon tilan.

Lataaminen

Pikalataus

Akun lataustason
tarkistaminen
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Latauskotelon
merkkivalo

Akun tila

Akku täysi

Akku melko täysi

Akun virta vähissä

Akun virta erittäin vähissä
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Aseta korvanappi korvaasi. Pyöritä alas- ja eteenpäin, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden
ja äänenlaadun.

RL

1 Kokeile, mikä korvasovitteista tuntuu mukavimmalta ja eristää ympäristön ääniä parhaiten.

2 Kuuntele musiikkia ja valitse sovite, jolla bassoäänet kuulostavat parhaimmilta.

3 Voit laittaa toiseen korvaan eri kokoisen sovitteen kuin toiseen.

Sovitteiden vaihtaminen ja kiinnittäminen on helppoa. Vasen ja oikea korva on merkitty
korvanappiin ja sovitteeseen.

1 IRROTA: Löysää korvanapin sovitetta kynnelläsi ja irrota sovite.

2 VAIHDA:

A Aseta sovite korvanapin mikrofonipalaan ja paina se tukevasti paikalleen.

B Sovite napsahtaa, kun se lukittuu paikalleen.

clickA B

Säätäminen

Sovitteiden vaihtaminen
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Ota kaikki irti kuulokkeistasi lataamalla ilmainen BackBeat-sovelluksemme iOS- tai Android-
laitteeseen.

Sovelluksen ominaisuudet:
• Striimaa soittolistoja, käytä sekuntikelloa, muuta ääniasetuksia ja paljon muuta suoraan

kuulokkeista (My Tap)

• Vaihda kuulokkeiden kieli

• Muuta asetuksia

• Vaihda kuulokkeiden säätimet oikeasta korvanapista vasempaan

• Find MyHeadset

• Tutustu käyttöohjeeseen

Sovelluksen asentaminen
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Voit kytkeä ja katkaista korvanappien virran manuaalisesti tai automaattisesti.

• Automaattinen: Virta kytkeytyy automaattisesti, kun korvanapit otetaan pois latauskotelosta. Kun
korvanapit asetetaan takaisin koteloon, niiden virta katkeaa ja ne alkavat latautua.

• Manuaalinen: Kytke virta manuaalisesti painamalla korvanapin painiketta kaksi sekuntia. Katkaise
virta manuaalisesti painamalla korvanapin painiketta neljä sekuntia.
HUOMAUTUS Kun toisesta korvanapista katkaistaan virta, molemmat korvanapit sammuvat.
Käynnistä molemmat korvanapit erikseen.

Virransiirto
Jos oikeasta korvanapista loppuu virta, kaikki toiminnot ja ääni siirtyvät vasempaan korvanappiin.

Vasemmassa korvanapissa on kosketusanturipainike, jota tarvitsee vain koskea kevyesti.

1 Lisää äänenvoimakkuutta napauttamalla vasenta korvanappia.

2 Vähennä äänenvoimakkuutta napauttamalla vasenta korvanappia ja pitämällä sormi paikallaan.

Valitse jokin seuraavista:

• Keskeytä äänen suoratoisto tai jatka sitä napsauttamalla oikeaa korvanappia.
• Kun anturit ovat käytössä, keskeytä äänen suoratoisto ottamalla toinen korvanappi tai molemmat

pois korvista. Jatka toistoa asettamalla toinen tai molemmat korvanapit takaisin päähän.
HUOMAUTUS Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan.

Siirry seuraavaan kappaleeseen kaksoisnapauttamalla oikeaa korvanappia tai siirry edelliseen
kappaleeseen napauttamalla oikeaa korvanappia kolme kertaa.
HUOMAUTUS Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei välttämättä toimi verkkopohjaisten
sovellusten kanssa.

Peruskäyttö

Virran kytkeminen/
katkaiseminen

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Äänen toistaminen /
toiston keskeyttäminen

Kappaleen valinta
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Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen
Napauta oikeaa korvanappia.

Vastaaminen toiseen puheluun
Päätä ensin meneillään oleva puhelu napauttamalla oikeaa korvanappia ja vastaa sitten uuteen
puheluun napauttamalla oikeaa korvanappia uudelleen.

Mykistys
Mykistä puhelu ottamalla molemmat korvanapit pois korvista. Poista mykistys asettamalla toinen
korvanappi tai molemmat päähän.
HUOMAUTUS Edellyttää, että anturit ovat käytössä.

Kuulokkeet tukevat virtuaaliavustajia, kuten Siriä ja Google Now'ta.

Käytä laitteesi virtuaaliavustajaa painamalla oikeaa korvanappia kaksi sekuntia.

Älyanturit reagoivat, kun asetat korvanapin korvaan tai otat sen pois korvasta. Voit mukauttaa
anturit BackBeat-sovelluksessa. Oletusasetukset on kuvattu alla.

Anturit käytössä asettamalla kuulokkeet päähän
voit:

ottamalla kuulokkeet pois päästä
voit:

Matkapuhelu: vastata puheluun (molemmat
korvanapit)

mykistää käynnissä olevan
puhelun (molemmat korvanapit)

Musiikki/mediasisältö jatkaa musiikin/mediasisällön
toistoa (toinen tai molemmat
korvanapit)*

keskeyttää musiikin/
mediasisällön toiston (toinen tai
molemmat korvanapit)*

HUOMAUTUS *Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei välttämättä toimi verkkopohjaisten
sovellusten kanssa.

Kun haluat käyttää vain yhtä kuuloketta monotilassa, pidä toinen kuuloke latauskotelossa.
Ensisijaiset kuulokeasetukset ja -anturit aktivoituvat käytössä olevassa kuulokkeessa.

Kun Bluetooth on käytössä ja kuuluvuusalueella, muodosta yhteys puhelimeen uudelleen
napauttamalla oikeaa korvanappia.

Soittaminen/
vastaaminen/
lopettaminen

Sirin tai Google Now’n
käyttö

Antureiden käyttäminen

Monotila

Yhteyden uusiminen
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Jos kuulokkeisiin on kytketty virta ja ne ovat pariliitetyn laitteen kuuluvuusalueen ulkopuolella yli
90 minuuttia, kuulokkeet siirtyvät akun säästämiseksi DeepSleep-tilaan.

Voit poistaa DeepSleep-tilan käytöstä kytkemällä virran molempiin korvanappeihin.

Jos kadotat toisen korvanapeista ja tilaat uuden korvanapin, uuden korvanapin liittäminen
nykyiseen korvanappiin on helppoa.

1 Poista PLT BBPRO5100 ja PLT BBPRO5100_L puhelimesi Bluetooth-laiteluettelosta.

PLT BBPRO5100
PLT BBPRO5100_L

2 Kytke kuulokkeisiin virta painamalla kumpaakin korvanappia kaksi sekuntia.

:02 :02

L R

click click

3 Yhdistä kuulokkeet napauttamalla vasenta kuuloketta nopeasti kolme kertaa yhden sekunnin
sisään. Merkkivalo vilkkuu punaisena ja valkoisena. Toista oikealla korvanapilla.
Kun kuulokkeet on liitetty, molemmat korvanapit välähtävät kolme kertaa valkoisina.

x3 tap tap x3

L R

4 Liittämisen jälkeen korvanapit siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan. Oikeassa korvanapissa
vilkkuu punainen ja valkoinen merkkivalo. Muodosta pariliitos puhelimeen valitsemalla PLT
BBPRO5100 puhelimesi Bluetooth-asetuksista.
Oikean korvanapin pariliitos on valmis, kun merkkivalot sammuvat ja kuulet ilmoituksen “pairing
successful” (pariliitos onnistunut).

PLT BBPRO5100

5 Liitä vasen korvanappi valitsemalla Pair (Muodosta pariliitos) tai OK puhelimesi Bluetooth-
pariliitospyynnön ponnahdusikkunassa.
Vasemman korvanapin pariliitos on valmis, kun kuulet ilmoituksen "pairing successful" (pariliitos
onnistunut).

PAIR

Muut ominaisuudet

DeepSleep-tila

Uuden korvanapin
liittäminen
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Oikea korvanappi on oletuksena ensisijainen. Se muodostaa pariliitoksen puhelimen/äänilaitteen
kanssa, ja vasen korvanappi on yhteydessä oikeaan korvanappiin.

Jos haluat vaihtaa kuulokkeiden päätoiminnot vasemmalle puolelle, muuta vasen korvanappi
ensisijaiseksi korvanapiksi BackBeat-sovelluksen ensisijaisen korvanapin vaihtotoiminnolla.
Muutoksen jälkeen Bluetooth-yhteyden lisäksi myös ensisijaiset toiminnot siirtyvät vasempaan
korvanappiin ja äänenvoimakkuus- ja My Tap -toiminnot oikeaan korvanappiin.

Toimintojen vaihtaminen
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En pysty pariliittämään uusia
kuulokkeita puhelimeeni.

• Varmista, että latauskotelon virta on kytketty päälle ennen
ensimmäistä käyttökertaa. Katso Kotelon virran kytkeminen.

• Pariliitoksen muodostaminen alkaa automaattisesti, kun otat
korvanapit ensimmäisen kerran pois latauskotelosta. Katso 
Pariliitoksen muodostaminen ensimmäistä kertaa.

• Jos korvanappisi eivät muodosta pariliitosta laitteeseesi
automaattisesti, muodosta pariliitos manuaalisesti. Katso 
Pariliitostila.

Haluan muodostaa pariliitoksen
toiseen puhelimeen tai uudelleen
samaan puhelimeen.

Katso Pariliitostila.

TÄRKEÄÄ Kuulokkeet voi liittää yhteen laitteeseen kerrallaan.

Toisesta tai kummastakaan
korvanapista ei kuulu mitään.

• Tarkista korvanapin äänenvoimakkuus. Katso Äänenvoimakkuuden
säätäminen.

• Nollaa kuulokkeet kytkemällä kuulokkeiden virta pois päältä ja
takaisin päälle. Katso Virran kytkeminen/katkaiseminen.

• Varmista, että kuulokkeiden virta on kytketty päälle ja että
kuulokkeet on pariliitetty puhelimeesi. Katso Pariliitostila.

En pysty muodostamaan yhteyttä
pariliitettyyn laitteeseen tai saan
yhdistettäessä virheilmoituksia.

• Yhdistä kuulokkeet uudelleen pariliitettyyn laitteeseen
napauttamalla oikeaa korvanappia.

• Varmista, että kuulokkeiden virta on kytketty päälle ja että
kuulokkeet on pariliitetty puhelimeesi. Katso Pariliitostila.

• Varmista BackBeat-sovelluksesta, että kuulokkeidesi
laiteohjelmisto on ajan tasalla. Lataa sovellus: plantronics.com/
software

• Poista korvanappi puhelimen Bluetooth-valikon laiteluettelosta
(PLT BBPRO5100, PLT BBPRO5100_L) ja muodosta pariliitos
uudelleen. Katso Pariliitostila.

Kuulokkeiden anturit eivät toimi
odotetulla tavalla.

• Puheluun ei vastata automaattisesti,
kun asetan molemmat korvanapit
päähäni

• Mykistys / mykistyksen poisto ei
toimi, kun asetan korvanapit päähän
tai otan ne pois päästä puhelun
aikana

• Puhelu mykistyy odottamatta
kesken puhelun.

• Tutustu kuulokkeiden antureiden toimintaan. Katso Antureiden
käyttäminen.

• Nollaa kuulokkeet kytkemällä kuulokkeiden virta pois päältä ja
takaisin päälle. Katso Virran kytkeminen/katkaiseminen.

• Kun haluat käyttää vain yhtä kuuloketta monotilassa, pidä toinen
kuuloke latauskotelossa. Katso Monotila.

• Muokkaa kuulokkeiden anturiasetuksia Backbeat-sovelluksessa.
Lataa sovellus: plantronics.com/software

VIHJE Parhaan äänen takaamiseksi liikunnan aikana ota anturit
pois käytöstä BackBeat-sovelluksessa.

Miten yhdistän uuden korvanapin
nykyiseen korvanappiin ja
muodostan pariliitoksen
puhelimeeni?

Katso Uuden korvanapin liittäminen.

Vianmääritys
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Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronics Inc:llä on lupa. Kaikki muut tavaramerkit
ovat omistajiensa omaisuutta.
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