
BackBeat PRO / BackBeat
PRO+

Käyttöopas



Sisällysluettelo

Pakkauksen sisältö 3

Yleiskatsaus 4
Virta päälle/pois 4
Aktiivinen melunvaimennus 4
Musiikin toisto/tauko 4
Äänenvoimakkuus 4
Kappaleen valinta 4
OpenMic 4
Äänentunnistustoiminto (puhelimen ominaisuus) 4
Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen 4
Puhelun hylkääminen 4
Mykistys 4
Soitto edelliseen numeroon 4
Pariliitostila 4
Käytä turvallisesti! 4

Pariliitos 5
Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen 5
Pariliitoksen luominen NFC-tekniikalla (Android) 5
Plug and play -liitäntä 5
USB-sovittimen pariliitoksen luominen uudelleen 5
Pariliitoksen muodostaminen toiseen laitteeseen 6

Lataaminen ja päähän sovittaminen 7
Lataaminen 7
Kuulokkeen istuvuuden säätäminen 7

Muut ominaisuudet 8
Antureiden käyttäminen 8
Anturien nollaaminen 8
Joustava virransaanti 8
Kehittynyt OpenMic-toiminto 8
Mukauttaminen 8

Tekniset tiedot 10

Tuki 11

2



RL

AN
C

Kuulokkeet Ballistinen nylon-kotelo

Latausjohto 3,5 mm:n johto

Bluetooth–USB-sovitin*

HUOMAUTUS *Vain BackBeat PRO+

Pakkauksen sisältö
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Kytke tai katkaise virta kytkimellä .

Ota aktiivinen melunvaimennus käyttöön ja poista se käytöstä siirtämällä kytkintä.

Aloita musiikin toisto tai keskeytä se vasemmassa kuulokkeessa olevalla
toisto-/taukopainikkeella .

Muuta äänenvoimakkuutta kääntämällä säätöpyörää  eteenpäin (+) tai taaksepäin (–).

Valitse kappale kiertämällä pyörää eteenpäin  tai taaksepäin .

Kuule ympäristön äänet napauttamalla mikrofonipainiketta , kun puhelu ei ole käynnissä.

Jos älypuhelimessa on ääniohjaustoiminto, paina puhelupainiketta  kolmen sekunnin ajan ja
odota, että puhelin pyytää komentoa.

Paina oikean kuulokkeen puhelupainiketta .

Paina puhelupainiketta  2 sekunnin ajan.

Puhelun aikana joko
• napauta mikrofonipainiketta 

• ota kuulokkeet pois päästä tai aseta ne takaisin päähän (kun anturit ovat käytössä).

Napauta puhelupainiketta  kahdesti.

Kytke kuulokkeisiin virta ja paina puhelupainiketta , kunnes kuulet
ilmoituksen ”pairing” (muodostetaan pariliitosta) ja merkkivalot vilkkuvat
punaisena ja sinisenä.

Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja
säädöksiin liittyvät ohjeet.

Yleiskatsaus

Virta päälle/pois

Aktiivinen
melunvaimennus

Musiikin toisto/tauko

Äänenvoimakkuus

Kappaleen valinta

OpenMic

Äänentunnistustoiminto
(puhelimen ominaisuus)

Puheluun vastaaminen tai
puhelun lopettaminen

Puhelun hylkääminen

Mykistys

Soitto edelliseen
numeroon

Pariliitostila

Käytä turvallisesti!
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Ensimmäisen pariliitoksen muodostaminen tehdään eri lailla BackBeat PRO- ja BackBeat PRO+ -
kuulokkeissa.

1 BackBeat PRO: Kuulokkeet aloittavat pariliitoksen muodostamisen, kun niihin kytketään virta
ensimmäisen kerran. Ota kuulokkeet käteen ja siirrä virtakytkin ON-asentoon. Merkkivalot
vilkkuvat punaisena ja sinisenä.

R

2 BackBeat PRO+: Kytke kuulokkeisiin virta ja paina soittopainiketta , kunnes merkkivalot
vilkkuvat punaisina ja sinisinä.

3 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
• iPhoneSettings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*

• AndroidSettings (Asetukset) > Bluetooth:Käytössä > Hae laitteita*

HUOMAUTUS *Valikot voivat vaihdella laitteittain.

4 Valitse PLT_BBTPRO.
Kun pariliitos on muodostettu, kuulet ilmoituksen ”pairing successful” (pariliitos valmis) ja
merkkivalot lopettavat vilkkumisen.

1 Varmista, että NFC on käytössä ja ettei puhelimen näyttö ole lukittu. (Asetukset vaihtelevat eri
puhelimissa.)

2 Kosketa kuulokkeilla puhelimen NFC-merkintää, kunnes NFC-pariliitos on valmis. Hyväksy yhteys
tarvittaessa.
HUOMAUTUS Kuulokkeiden NFC-merkintä sijaitsee vasemman kuulokkeen ulkopuolella. (Puhelimen
merkinnän sijainti vaihtelee.)

L R

Vain BackBeat PRO+: Bluetooth–USB-sovitin on yhdistetty valmiiksi pariliitoksella kuulokkeisiin,
joten sen avulla voi helposti kuunnella musiikkia tietokoneesta ja puhua puheluita tietokoneen
kautta.

1 Kytke kuulokkeisiin virta ja liitä USB-sovitin tietokoneeseen. Liitos on valmis, kun kuulet
ilmoituksen "pairing successful" (liitos onnistunut) ja USB-sovitin on täysin sininen.

2 Siirry ääniasetuksiin ja määritä sovitin toistamaan musiikkia valitsemalla BT600 oletuslaitteeksi.

1 Aseta Bluetooth–USB-sovitin tietokoneen liitäntään ja odota, että tietokone tunnistaa sen.

Pariliitos

Pariliitoksen
muodostaminen

mobiililaitteeseen

Pariliitoksen luominen
NFC-tekniikalla (Android)

Plug and play -liitäntä
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2 Aseta kuulokkeet pariliitostilaan.

3 Aseta USB-sovitin pariliitostilaan painamalla upotettua pariliitospainiketta varovasti, kunnes USB-
sovitin vilkkuu punaisena ja sinisenä.

Liitos on valmis, kun kuulet ilmoituksen ”pairing successful” (pariliitos onnistunut) ja USB-
sovittimen merkkivalo on täysin sininen.

1 Pidä puhelupainiketta  painettuna, kunnes merkkivalot vilkkuvat punaisena ja sinisenä.

2 Käynnistä Bluetooth toisessa laitteessa ja noudata kahta viimeistä kohtaa luvussa Pariliitoksen
muodostaminen mobiililaitteeseen.

USB-sovittimen
pariliitoksen luominen

uudelleen

Pariliitoksen
muodostaminen toiseen

laitteeseen
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Kuulokkeiden lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia. Merkkivalo sammuu, kun lataus on
päättynyt.

=

=

=

=

=

VIHJE Voit tarkistaa akun varaustason napauttamalla puhelupainiketta , kun kuulokkeet ovat
päässä. Kuulokkeiden on oltava valmiustilassa.

Kuulokkeiden kuunteluaika on jopa 24 tuntia.

Säädä kuulokkeet sopivaksi.

Pidennä tai lyhennä pääsankaa, kunnes se istuu mukavasti. Kun et käytä kuulokkeita, taita
korvakuppien pehmustettu osa kehoasi vasten.

Lataaminen ja päähän sovittaminen

Lataaminen

Kuulokkeen istuvuuden
säätäminen

7



Smart Sensors -anturit reagoivat, kun asetat kuulokkeet päähän tai otat ne pois päästä.

Anturit käytössä Kuulokkeiden asettaminen
päähän:

Kuulokkeiden poistaminen
päästä:

Saapuva matkapuhelu Vastaa puheluun

Musiikki/mediasisältö Jatka musiikin/sisällön
toistamista (jos toisto oli päällä)*

Keskeytä musiikin/sisällön
toistaminen (jos toisto on päällä)*

Mykistys Poista mykistys, jos puhelu on
käynnissä

Mykistä, jos puhelu on käynnissä

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

Jos anturit eivät toimi oikein, sinun on ehkä nollattava ne.

Yhdistä kuulokkeet suoraan tietokoneesi USB-liitäntään ja aseta ne korvatyynyt ylöspäin ei-
metalliselle tasaiselle alustalle vähintään kymmeneksi sekunniksi, jotta anturit nollaantuvat.

Jos kuulokkeiden akku loppuu, voit jatkaa kuuntelua mukana toimitetun 3,5 mm:n johdon avulla.

Johdolla voit:
• säätää äänenvoimakkuutta painikkeilla (+) ja (–)

• aloittaa tai keskeyttää musiikin toiston ja vastata puheluun tai lopettaa puhelun painamalla
keskipainiketta  kerran

• siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla keskipainiketta  kaksi kertaa*

• siirtyä edelliseen kappaleeseen painamalla keskipainiketta  kolme kertaa*

• aktivoida älypuhelimen puheohjaustoiminnon painamalla keskipainiketta  3 sekuntia*

HUOMAUTUS *Vain BackBeat PRO+

Kun kuuntelet musiikkia, voit samalla kuulla myös ympäristön äänet ottamalla käyttöön OpenMic
 -toiminnon.

Voit säätää mikrofonin voimakkuutta kääntämällä säätöpyörää  eteenpäin (+) tai taaksepäin
(–). Voit poistaa OpenMic-toiminnon käytöstä painamalla mikrofonipainiketta uudelleen.

Kuulokkeiden käyttökieli on englanti. Kieltä ja muita asetuksia voi muuttaa PC- tai Mac-
tietokoneen päivitystyökalussa mukana toimitetun USB-kaapelin avulla.

Päivitystyökalulla (plantronics.com/myheadset-updater) voit

• vaihtaa kieltä

Muut ominaisuudet

Antureiden käyttäminen

Anturien nollaaminen

Joustava virransaanti

Kehittynyt OpenMic-
toiminto

Mukauttaminen
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• asentaa laiteohjelmistopäivityksiä

• ottaa mykistyksen ääni-ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä

• ottaa Smart Sensor -tekniikan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
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Kuunteluaika Jopa 24 tuntia langatonta suoratoistoa*

Valmiusaika Jopa 21 päivää*

DeepSleep-tila Jopa 180 päivää*

Kantomatka (toimintasäde) Jopa 100 metriä puhelimesta tai tabletista luokan 1
Bluetooth-yhteydellä

Kuulokkeiden paino 340 grammaa

Ääni Pienen viiveen aptX®-koodekki2AAC-koodekki2, 40 mm:n
dynaamiset elementit, taajuusvaste 20–20 kHz

Melunvaimennus Säädettävä aktiivinen melunvaimennus (ANC),
digitaalinen signaalinkäsittely (DSP) ja kaksi mikrofonia

Multipoint Yhdistä samanaikaisesti kaksi Bluetooth-laitetta (2H2S)

Tilailmoitukset Ääni-ilmoitukset 14 kielellä (vaihtelee alueen mukaan:
Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian englanti, kantoninkiina,
tanska, ranska, saksa, italia, japani, korea,
mandariinikiina, norja, venäjä, espanja ja ruotsi)

Akun tyyppi Ladattava, ei-vaihdettava litiumioniakku

Latausaika (enintään) Enintään 3 tuntia

Johdot USB-latausjohto ja 3,5 mm:n kuulokejohto, jossa
mikrofoni (yhteensopiva Apple-laitteiden kanssa)

Bluetooth 4.0 + EDR A2DP äänen suoratoistoon, AVRCP musiikin ohjaukseen,
Hands-free 1.6 laajakaistaan ja Headset 1.2

Käyttö- ja säilytyslämpötila 0–40 °C

HUOMAUTUS * Suorituskyky voi vaihdella akun ja laitteen mukaan.

Tekniset tiedot
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EN
Puh: 0800 410014

FI
Puh: 0800 117095

NO
Puh: 80011336

AR
Puh: +44 (0)1793 842443*

FR
Puh: 0800 945770

PL
Puh: +44 (0)1793 842443*

CS
Puh: +44 (0)1793 842443*

GA
Puh: 1800 551 896

PT
Puh: 0800 84 45 17

DA
Puh: 80 88 46 10

HE
Puh: +44 (0)1793 842443*

RO
Puh: +44 (0)1793 842443*

DE
Saksa: 0800 9323 400
Itävalta: 0800 242 500
Sveitsi: 0800 932 340

HU
Puh: +44 (0)1793 842443*

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

EL
Puh: +44 (0)1793 842443*

IT
Puh: 800 950934

SV
Puh: 0200 21 46 81

ES
Puh: 900 803 666

NL
NL: 0800 7526876
BE: 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Puh: +44 (0)1793 842443*

*Tuki englanniksi

Lisätietoja takuun yksityiskohdista on osoitteessa plantronics.com/warranty.

Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060
USA

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2015 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronicsilla on lupa.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentit: CN ZL201430495604.9; EM 002592337; patentteja haetaan.
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