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Sluchátka Cestovní pouzdro z balistického nylonu

Nabíjecí kabel Kabel s 3,5mm konektorem

Bluetooth USB adaptér*

POZNÁMKA * jen model BackBeat PRO+

Obsah balení
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Posunutím spínače  zařízení zapnete nebo vypnete.

Přesunutím spínače aktivujte nebo deaktivujte aktivní redukci nežádoucího hluku.

Stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení  na levém sluchátku spustíte či pozastavíte
přehrávání hudby.

Otočením kolečka hlasitosti  dopředu (+) nebo dozadu (−) lze nastavit hlasitost.

Otočením kolečka výběru stop dopředu  nebo dozadu  lze vybrat stopu.

Pokud netelefonujete, poslouchejte okolí klepnutím na tlačítko mikrofonu .

Pokud máte u svého chytrého telefonu aktivováno hlasové ovládání, stiskněte na 3 s tlačítko
hovorů  a počkejte na výzvu telefonu.

Stiskněte tlačítko hovorů  na pravém sluchátku.

Podržte stisknuté tlačítko hovorů  po dobu 2 sekund.

Během probíhajícího hovoru:
• Klepněte na tlačítko mikrofonu 

• Sundejte/nasaďte náhlavní soupravu během probíhajícího hovoru (vyžaduje aktivní chytré
snímače)

Double-tap the Call button .

With your headphones powered on, press and hold the Call button  until you hear "pairing" and
the LEDs flash red and blue.

Než začnete používat novou náhlavní soupravu, prostudujte si brožuru „Pro vaše bezpečí“
obsahující důležité informace o bezpečnosti, nabíjení, baterii a poučení o zákonných opatřeních.

Sluchátka – přehled

Vypínač

Aktivní redukce hluku

Přehrávání/pozastavení
hudby

Hlasitost

Výběr stopy

Funkce OpenMic

Hlasové vytáčení (funkce
telefonu)

Přijetí nebo ukončení
hovoru

Odmítnutí hovoru

Aktivace a deaktivace
ztišení

Call back last call

Pairing mode

Buďte opatrní
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BackBeat PRO and BackBeat PRO+ pair differently the first time.

1 For BackBeat PRO The first time you power on your headphones, the pairing process begins.
Holding your headphones, slide the power switch to the ON position. The LEDs flash red and blue.

R

2 For BackBeat PRO+ Power on your headphones, then press and hold the Call  button until the
LEDs flash red and blue.

3 Activate Bluetooth® on your phone and set it to search for new devices.
• iPhone Settings > Bluetooth > On*

• Android Settings > Bluetooth: On > Scan for devices*

POZNÁMKA *Menus may vary by device.

4 Select “PLT_BBTPRO.”
Once successfully paired, you hear “pairing successful” and the headphone LEDs stop flashing.

1 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 R

BackBeat PRO+ only The high-fidelity Bluetooth USB adapter comes pre-paired to your
heaphones so you can listen music and make calls on your computer.

1 With your headphones powered on, insert the USB adapter into your laptop or PC. Pairing is
successful when you hear “pairing successful” and the USB adapter is solid blue.

2 Go to sound preferences and select “BT600” as the default device to configure your adapter to
play music.

1 Insert the high-fidelity Bluetooth USB adapter into your laptop or computer and wait for your
computer to recognize it.

2 Put your headphones in pair mode.

Párování

Pair to mobile device

Párování NFC (Android)

Plug and play

Pair USB adapter again
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3 Put your USB adapter into pair mode by gently pressing and holding the recessed Pair button until
the USB adapter flashes red and blue.

Pairing is successful when you hear "pairing successful" and the USB adapter LED is solid blue.

1 Press and hold the Call  button until the LEDs flash red and blue.

2 Activate Bluetooth on your second device and follow the last two steps of "Pair to mobile device."

Pair second device
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Úplné nabití sluchátek trvá až 3 hodiny. Po nabití kontrolky LED zhasnou.

=

=

=

=

=

TIP Kontrolu stavu baterie sluchátek provedete s nasazenými sluchátky stisknutím tlačítka hovorů .
Sluchátka musí být v nečinnosti.

Tato sluchátka poskytují až 24 hodin poslechu.

Přizpůsobte si sluchátka, aby vám pohodlně seděla.

Prodlužte či zkraťte oblouk, aby správně seděl. Pokud sluchátka nepoužíváte, sklopte náušníky
dovnitř a proti tělu.

Nabíjení a přizpůsobení

Nabíjení

Osobní přizpůsobení
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Smart sensors respond when you put on or take off your headphones.

With active sensors putting on the headset will: taking off the headset will:

Incoming mobile call answer the call

Music/media resume music/media (if playing
previous to taking off)*

pause music/media (if playing)*

Mute unmute if on an active call mute if on an active call

POZNÁMKA *Functionality varies by application. Does not function with web-based apps.

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.

When the battery is exhausted, use your headphones with the provided 3.5 mm cable.

Use the cable to:
• Adjust the volume with the (+) and (–) buttons

• Play/pause music or answer/end a call with the center  button = single tap

• Track forward with the center  button = double tap*

• Track backward with the center  button = triple tap*

• Activate smartphone voice-enabled assistant with the center  button = 3 second press*

POZNÁMKA *Specific to BackBeat PRO+

When listening to music, you will be able to hear your surroundings by activating OpenMic .

To increase or decrease the microphone level, rotate the volume wheel  forward (+) or
backward (–). To cancel OpenMic, press the Mic button again.

Tato sluchátka poskytují hlasová oznámení v angličtině. Jazyk a další nastavení lze změnit pomocí
počítače PC/Mac, nástroje pro aktualizaci a dodaného kabelu USB.

Nástroj pro aktualizaci (plantronics.com/myheadset-updater) umožňuje:

• Změnu jazyka

• Příjem aktualizací firmwaru

• Zapnutí a vypnutí hlasové výstrahy „mute off“ (ztišení deaktivováno)

• Zapnutí a vypnutí chytrých snímačů

Další funkce

Use sensors

Resetování snímačů

Flexible power

Advanced OpenMic

Přizpůsobení
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Doba poslechu Až 24 hodin bezdrátového streamování*

Pohotovostní režim Až 21 dní*

Režim DeepSleep Až 180 dní*

Provozní vzdálenost (dosah) Až 100 metrů (330 stop) od telefonu nebo tabletu
s rozhraním Bluetooth třídy 1

Hmotnost sluchátek 340 g

Audio Kodek aptX® s nízkou latencí codec2AAC codec2, 40mm
dynamické reproduktory, frekvenční odezva 20 Hz až
20 kHz

Redukce hluku Nastavitelná aktivní redukce hluku (ANC) s digitálním
zpracováním signálu (DSP) a duálním mikrofonem

Multipoint Souběžné připojení dvou zařízení Bluetooth (2H2S)

Výstrahy a stavy Mluvené výstrahy ve 14 jazycích, které se liší podle
regionu (americká a britská angličtina, kantonské nářečí,
dánština, francouzština (EU), němčina, italština,
japonština, korejština, mandarínština, norština, ruština,
španělština (EU) a švédština)

Typ baterie Nabíjecí, bez možnosti výměny, lithium ion

Doba nabíjení (maximální) Až 3 hodiny

Kabely Nabíjecí kabel USB a kabel s mikrofonem a 3,5mm jackem
do pravého úhlu (kompatibilní se zařízeními Apple)

Bluetooth v4.0 + EDR A2DP pro streamování audia, AVRCP pro ovládání hudby,
Hands-free v1.6 pro široké pásmo a Headset v1.2

Provozní a skladovací teplota 0–40 °C (32–104 °F)

POZNÁMKA * Výkon se může lišit podle baterie a zařízení.

Specifikace

9



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.

Support

NEED MORE HELP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2015 Plantronics, Inc. All Rights Reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. and any use by Plantronics is under license. All
other trademarks are the property of their respective owners.

Patenty: CN ZL201430495604.9, EM 002592337, patenty v patentovém řízení.
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