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Gratulálunk Önnek az új Plantronics termékének megvásárlásához. Ez a használati utasítás az
új Plantronics Backbeat® FIT beállításával és használatával kapcsolatos tudnivalókat
tartalmazza.

Az üzembe helyezés, illetve a termék használata előtt a termék biztonsági adatainak
megismeréséhez tanulmányozza a biztonsági előírásokat.

Üdvözöljük
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Fülhallgató

USB töltőkábel

Karpánt

MEGJEGYZÉS *A doboz tartalma termékenként eltérő lehet.

A doboz tartalma*
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A fülhallgató az első bekapcsolásakor automatikusan megkezdi a párosítást.

1 Kapcsolja be a fülhallgatót. A fülhallgató jobb oldalán található állapotjelző  piros-kék
villogással jelzi a párosítás üzemmódot.

2 Aktiválja a telefon Bluetooth® funkcióját, és indítsa el az új készülékek keresését.
• iPhone Beállítások > Általános > Bluetooth > Be*

• Android™ Beállítások > Bluetooth: Be > Eszközök keresése*

*A menü eszközönként változhat.

3 Válassza ki a „PLT_BBFIT” lehetőséget. Ha a telefonja felszólítja, adjon meg négy nullát (0000)
jelszóként, vagy fogadja el a kapcsolatot. Ha a párosítás sikerült, az állapotjelző piros-kék
villogása megszűnik, és a „pairing successful” (párosítás sikeres) üzenetet hallhatja.

Párosítás
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Bekapcsológomb

A headset állapotjelző fénye

Hívás gomb

Feltöltőport

Hangerő gomb: Növeli vagy csökkenti a hangerőt

Hangvezérlés gomb: Zene lejátszása/szüneteltetése, léptetés előre, léptetés hátra

Az új fejhallgató használata előtt olvassa el a Biztonsági tudnivalók c. leírást, amelyben fontos
biztonsági és jogi, valamint a töltésre és az akkumulátorra vonatkozó információkat talál.

A headset bemutatása

Ügyeljen a biztonságra!
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Tartsa nyomva a bekapcsológombot , amíg a „power on”/„power off”
(bekapcsolás/kikapcsolás) üzenetet meg nem hallja.

Érintse meg a hangvezérlés  gombot.

Nyomja meg kétszer a hangvezérlés  gombot.

Tartsa nyomva a hangvezérlés  gombot
addig, amíg az aktuális szám újraindítását
nyugtázó hangjelzést meg nem hallja. Ha
vissza szeretne térni az előző
zeneszámhoz, nyomja meg kétszer a
gombot (mindkét alkalommal addig, amíg
meg nem hallja a megerősítő hangot).

A hangerő növeléséhez érintse meg a hangerőszabályozó  gombot. A hangerő csökkentéséhez
tartsa nyomva a hangerőszabályozó  gombot.*
*Android rendszerű telefonok esetében a hangerőt közepesre/nagyra kell állítani, különben a
hangerő túl alacsony lesz.

Hívás közben érintse meg a hangvezérlés  gombot. A „mute on” (némítás bekapcsolva) vagy a
„mute off” (némítás kikapcsolva) üzenetet hallja. A készülék 5 percenként emlékeztető
hangjelzést játszik le, ha lenémította.

Az okostelefon hangvezérlésének aktiválásához tartsa nyomva a Hívás  gombot, amíg meg
nem hallja a nyugtázó hangjelzést.

Érintse meg a Hívás gombot 

Nyomja le és tartsa lenyomva a Hívás  gombot 2 másodpercig.

Az első párosítás után úgy léphet be ismét a párosítás módba, ha előbb kikapcsolja a

fülhallgatót, majd mindaddig nyomva tartja a bekapcsológombot , amíg a „pairing” (párosítás)
üzenetet nem hallja.

Kezelés

Az eszköz be- és
kikapcsolása

Zene lejátszása vagy
szüneteltetése

Ugrás a következő
zeneszámra

Előző zeneszám
lejátszása

Hangerő

Némítás

Hangparancsok
használata

Hívás
fogadása/befejezése

Hívás elutasítása

Párosítás üzemmód
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Új fülhallgatóját a beépített akkumulátornak köszönhetően egy feltöltéssel is hosszú ideig
tudja használni. A töltőcsatlakozó egy takarófedél mögött található, a fülhallgató jobb oldalán.
Nyissa fel a fedelet a körmével.

A fülhallgató teljes feltöltéséhez legfeljebb 2 óra szükséges. Töltés közben a jelzőfény vörös
fénnyel világít, amely a töltés befejeztével kékre vált.

Töltés
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1 A tökéletes hangzás és a stabil, kényelmes viselet érdekében igazítsa úgy, hogy a pánt a tarkója
mögött legyen.

2 Az optimális illeszkedés és hangzás érdekében a füldugasz +/- 20°-ban elforgatható.

Illeszkedés
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A fülhallgató tárolására szolgáló hordtok. Kifordítva karpántként működik, amelyben edzés
közben elhelyezheti telefonját. A belsejében egy extra zseb található a kisebb telefonok vagy
zenelejátszók tárolására.

Karpánt/tárolás
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Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzéséhez bekapcsolt fülhallgató mellett érintse meg a

bekapcsológombot . A fülhallgató így bemondja az aktuális töltöttségi szintet.

„Battery full” = az akkumulátor teljesen fel van töltve

„Battery level high” = az akkumulátor közepesen-teljesen fel van töltve

„Battery level medium” = az akkumulátor közepesen fel van töltve

„Battery level low” = kevesebb mint 1 óra üzemidő maradt

„Recharge headset” = kevesebb mint 15 perc üzemidő maradt

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
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Ha a bekapcsolt fülhallgatót több mint 10 percig a párosított telefon hatótávolságán kívül
hagyja, a fülhallgató az akkumulátor töltöttségének megőrzése érdekében DeepSleep®

üzemmódba kapcsol.

Amikor a fülhallgató újra a telefon hatótávolságán belülre kerül, a DeepSleep üzemmódból való

kilépéshez nyomja meg a bekapcsológombot . Ha a telefonra hívás érkezik, érintse meg a

Hívás gombot  a hívás fogadásához.

DeepSleep üzemmód
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A Bluetooth hatótávolsága 11 méter. Ha ennél messzebb kerül egymástól a telefon és a
fülhallgató, akkor előbb elkezd romlani a hangminőség, majd a kapcsolat megszakad.

A fülhallgató a Bluetooth kapcsolat megszakadása után megpróbál ismét csatlakozni a
készülékhez. Ha az újrakapcsolódás sikertelen, akkor érintse meg bármelyik gombot, vagy
csatlakoztassa a fülhallgatót manuálisan a telefon Bluetooth menüjéből.

Folyamatos kapcsolat
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A Backbeat FIT Updater mobilalkalmazás segítségével lehetősége van frissíteni Backbeat FIT
készüléke firmware-jét Bluetooth kapcsolaton keresztül. Az Updater alkalmazás iOS és Android
rendszerre egyaránt elérhető és letölthető az Apple App Store-ból illetve a GooglePlay
áruházból.

1 Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató csatlakoztatva van a telefonhoz.

2 Az alkalmazás főképernyőjén érintse meg az „Update Firmware” (Firmware frissítése) gombot.

3 A frissítési művelet során ügyeljen rá, hogy a fülhallgató és a telefon egymás hatótávolságán
belül legyen.

4 A frissítés megkezdése előtt az alkalmazás meg fogja Önt kérni, hogy csatlakoztassa a
fülhallgatót hálózati forráshoz. Ezt követően a frissítés automatikusan elindul. Frissítés közben a
Backbeat FIT jelzőfénye lilán villog.

Ha új firmware érhető el, erről automatikusan tájékoztatást kap. A Backbeat FIT naprakészen
tartásával biztosíthatja, hogy fülhallgatója a lehető legjobban funkcionáljon.

Backbeat FIT Updater alkalmazás
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Beszélgetési/zenehallgatási idő Akár 8 óra zenehallgatás/6 óra beszélgetés*

Készenléti idő Akár 14 nap*

DeepSleep üzemmód Akár 180 nap*

Működési hatótávolság (tartomány) Akár 10 méter a telefontól vagy táblagéptől Akár 10
méter a telefontól vagy táblagéptől

A fülhallgató tömege 24 gramm

Audio Kiváló minőségű egyedi SBC kodek, 13 mm-es
neodímium hangsugárzók, frekvenciaátvitel 50 –
20 000 Hz, teljes harmonikus torzítás (THD) <3%,
érzékenység 1 kHz-en 105 dBspl/mW

Zajcsökkentés Digitális jelfeldolgozás (DSP):

• Full-duplex visszhangcsökkentés

• Valós idejű zajcsökkentés

• Hangminőség

Nedvesség elleni védelem P2i nano-bevonat az izzadság és nedvesség elleni
védelemhez

Töltő csatlakozója Mikro-USB töltőkábel

Akkumulátor típusa Újratölthető, nem cserélhető lítium-ion polimer

Töltési idő (maximum) 2 óra (tápfeszültség igény 5 V DC - 180 mA)

Bluetooth 3.0 A2DP v1.2 (Advanced Audio Distribution profil), AVRCP
v1.4 (audio/video távvezérlő profil), HFP v1.6 (kihangosító
profil) és HSP v1.1 (headset profil)

Működési és tárolási hőmérséklet 0 – 40 °C

Szerviz és támogatás www.plantronics.com/support

MEGJEGYZÉS * A teljesítmény az akkumulátortól függ, és készülékenként változhat.

Műszaki adatok
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EN
Tel.: 0800 410014

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: 8-800-200-79-92
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*

*Támogatás angol nyelven

Biztonsággal kapcsolatos információk: lásd „Az Ön biztonsága érdekében” című füzetet
A 2 éves korlátozott garancia részletes leírása: plantronics.com/warranty

Támogatás

TOVÁBBI SEGÍTSÉG
plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2014 Plantronics, Inc., minden jog fenntartva. A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és a Plantronics mindig engedéllyel használja.
Minden más védjegy tulajdonjoga az adott védjegy tulajdonosát illeti meg.

USA-szabadalom 5 712 453; Függőben lévő szabadalmak

202221-14 (07.14)
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