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Gratulálunk Önnek az új Plantronics termékének megvásárlásához. Ez a használati utasítás a
Backbeat Go 2 fülhallgató beállításával és használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

A termék üzembe helyezése, illetve használata előtt a termék lényeges biztonsági adatainak
megismeréséhez tanulmányozza a rövid használati útmutatót.

Üdvözöljük
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Mikrofonos fülhallgató (stabilizálókkal és közepes
füldugaszokkal ellátva) Kombinált kábeles töltő

Füldugaszok (kicsi és nagy) Töltőtok

Zacskó

A doboz tartalma
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Feltöltőport

Fejhallgató állapotjelzője (LED)

Hangerőnövelés gomb: növeli a hangerőt, a következő zeneszámra léptet

Hívás/hangvezérlés gomb: be- és kikapcsolja a fülhallgatót, fogadja, befejezi és elutasítja a
hívást, elindítja és szünetelteti a zenelejátszást

Hangerőcsökkentés gomb: csökkenti a hangerőt, az előző zeneszámra léptet

/ Némítás és a némítás kikapcsolása

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.

Fejhallgató bemutatása

Ügyeljen a biztonságra!
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Micro USB csatlakozó

Nyomja meg a töltőtok akkumulátorszintjének ellenőrzéséhez

Micro USB töltő csatlakozóaljzat

Töltőtök jelzőfényei; a  a töltőtok telepszintjét, a  pedig a fülhallgató telepszintjét mutatja

A töltőtok áttekintése
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A fülhallgató első bekapcsolásakor megkezdi a párosítást.

1 Kapcsolja be a fülhallgatót. A jobb oldali fülhallgatón található állapotjelző fény villog vörös és
kék fénnyel jelzi a párosítás üzemmódot.

2 Aktiválja a telefon Bluetooth® funkcióját, és indítsa el az új készülékek keresését.
• iPhone* Settings > General > Bluetooth > On

• Android™ Smartphones* Settings > Wireless & Networks > Bluetooth: On > Scan for devices

MEGJEGYZÉS *A menü eszközönként változhat.

3 Válassza ki a „PLT_BBTGO2” eszközt.
Ha szükséges, jelszóként írja be a következőt: 0000, vagy fogadja el a kapcsolatot.

Ha a párosítás sikerült, a „pairing successful” (párosítás sikeres)üzenetet hallhatja, és a jelzőfény
villogása megszűnik.
MEGJEGYZÉS Az első párosítás után úgy léphet be ismét a párosítás módba, ha előbb kikapcsolja a
fülhallgatót, majd mindaddig nyomva tartja az Audio/hívás gombot, amíg a „pairing” (párosítás)
üzenetet nem hallja.

Miután párosította a fülhallgatót a telefonjával, másik telefonnal vagy eszközzel is párosíthatja,
például egy táblagéppel. Legfeljebb nyolc olyan eszköz párosítását tárolhatja, amelyek
támogatják a kihangosító (Handsfree) és az Advanced Audio Distribution (A2DP) profilokat.

1 Kapcsolja a fülhallgatót párosítás üzemmódba. Válasszon az alábbiak közül:
• Kapcsolja ki a fülhallgatót, majd mindaddig tartsa nyomva a Hívás/hangvezérlés gombot,  amíg

a „pairing” (párosítás) üzenetet nem hallja, vagy

• Ha a fülhallgató be van kapcsolva, de nincs hívás közben, tartsa egyszerre nyomva a
hangerőnövelés (+) és hangerőcsökkentés (–) gombokat, amíg a „pairing” (párosítás) üzenetet
nem hallja

A jobb oldali fülhallgatón  található állapotjelző vörös és kék fénnyel villogva jelzi a párosítás
üzemmódot.

2 Aktiválja a telefon Bluetooth funkcióját, és indítsa el az új készülékek keresését.

3 Válassza ki a „PLT_BBTGO2” eszközt.
Ha szükséges, jelszóként írja be a következőt: 0000, vagy fogadja el a kapcsolatot.

Ha a párosítás sikerült, a „pairing successful” (párosítás sikeres) üzenetet hallhatja, és a
fülhallgató jelzőfényének villogása megszűnik.

Ha egynél több eszközt párosított a fülhallgatójával, a többoldalú kapcsolódás lehetővé teszi,
hogy a telefonjának vagy zenelejátszójának Bluetooth eszközlistáján szereplő eszközök között
átkapcsoljon (a fülhallgató egyszerre csak egy eszközhöz kapcsolódhat).

Például ha egy táblagéphez kapcsolódott, befejezte a zenehallgatást, és egy másik párosított
telefonhoz vagy zenelejátszóhoz szeretne kapcsolódni, tegye a következőket:

1 Lépjen be telefonján a Bluetooth beállítások menü eszközlistájába.

2 Válassza ki a „PLT_BBTGO2” eszközt.

Párosítás

Párosítás

Párosítás egy másik
eszközzel

Többoldalú kapcsolódás
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Ettől kezdve, ha a fülhallgató elfogadta az új kapcsolatot, már nem kell minden alkalommal újra
párosítania az eszközöket; a készülék emlékszik rájuk, és ha hatótávolságon belülre kerülnek,
készen áll a kapcsolódásra.
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Az új fülhallgató elegendő töltéssel rendelkezik a párosításhoz és néhány hívás
lebonyolításához. A töltőporthoz úgy férhet hozzá, hogy körmét a jobb oldali fülhallgató tetején
lévő horonyba illeszti és lefelé húzza.

A fülhallgató teljes feltöltéséhez legfeljebb 2,5 óra szükséges. Töltés közben a jelzőfény vörös
fénnyel világít, amely a töltés befejeztével kékre vált.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez nyomja meg valamelyik hangerő gombot,
amikor a fejhallgató alaphelyzetben van. A fülhallgató tájékoztatja az akkumulátor töltöttségi
szintjéről, és a jelzőfény a töltöttségi szintnek megfelelően villog.

„Magas töltöttségi szint” = az akkumulátor teljesen fel van töltve

„Alacsony töltöttségi szint” = kevesebb, mint 1 óra üzemidő maradt

„Fejhallgató újratöltése” = kevesebb, mint 15 perc üzemidő maradt

Kék villogó fény = az akkumulátor teljesen fel van töltve

Vörös fény kettős villogása = az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, kevesebb, mint 1 óra
üzemidő maradt

Vörös fény háromszoros villogása = kevesebb, mint 15 perc üzemidő maradt

Töltés

Ellenőrizze az
akkumulátor töltöttségi

szintjét
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Teljesen feltöltött tok esetén 20 percnyi töltéssel egy órányi üzemidőt biztosíthat fülhallgatója
számára. A teljes töltöttség eléréséhez a fülhallgatót 2,5 órán át kell tölteni.

A töltőtok telepszintjének ellenőrzéséhez nyomja meg az Akkumulátor töltöttsége gombot .

1. táblázat :  Töltőtok jelzőfénye

Magas töltöttség

Közepes töltöttség

Alacsony töltöttség

Kritikus töltöttség

2. táblázat :  Fülhallgató jelzőfény

10 másodpercenként villog, ezzel jelezve, hogy a fülhallgató töltés alatt áll; ha a fülhallgató
teljesen feltöltődött, a villogás abbamarad

A töltőtok használata
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A megfelelő méretű füldugasz kiválasztása alapvető fontosságú ahhoz,

hogy tökéletesen élvezhesse a fülhallgató által nyújtott kiváló

hangminőséget.

1 Hangszigetelés Amikor kiveszi a dobozból, a közepes nagyságú füldugaszok vannak a
fülhallgatón. Azt javasoljuk, hogy próbálja ki mindhárom méretű füldugaszt (kicsi, közepes és
nagy), végezzen hangpróbát, és válassza azt a füldugaszt, amellyel a legjobb hangélményt kapja.
A szoros illeszkedés biztosítja a mély hangok jó átvitelét.

2 Kényelem és stabilitás A stabilizálókat három állásba forgatva rögzítheti. Forgassa a stabilizálót
abba az állásba, amelyben a legjobb illeszkedést és stabilitást éri el.

3 Helyezze a fülhallgatót a tarkója köré, és élvezze a zenét.

Illeszkedés
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Tartsa nyomva a Hívás/hangvezérlés gombot,  /  amíg a „power on” (bekapcsolás) üzenetet
nem hallja. A készülék kikapcsolásához tartsa a Hívás/hangvezérlés gombot  /  4
másodpercig nyomva, amíg a „power off” (kikapcsolás) üzenetet nem hallja.

Hangfájlok lejátszása vagy szüneteltetése
Nyomja meg a Hívás/hangvezérlés gombot  / .

Ugrás a következő zeneszámra
Tartsa legalább 1 másodpercig nyomva a Hangerőnövelés (+) gombot.

Előző zeneszám lejátszása
Tartsa legalább 1 másodpercig nyomva a Hangerőcsökkentés (–) gombot az aktuális zeneszám
lejátszásának újrakezdéséhez. Nyomja meg a gombot kétszer (mindkét alkalommal legalább 1
másodpercig) az előző zeneszámra való visszaléptetéshez.

Érintse meg a Hangerőnövelés (+) vagy -csökkentés (–) gombot.

Hívás közben tartsa nyomva egyszerre a hangerőnövelés (+) és -csökkentés (–) gombokat. A
„mute on” (némítás bekapcsolva) vagy a „mute off” (némítás kikapcsolva) üzenetet hallja. A
készülék 5 percenként emlékeztető hangjelzést játszik le, ha lenémította.

A készüléken a hangfájlok lejátszásakor hangjelzés értesíti a bejövő hívásokról. A hívás fogadása
a lejátszott hangfájl (letöltött csengőhangok, videók vagy podcastok) lejátszását szünetelteti.
Adatfolyam hallgatása esetén a lejátszott hangfájl elnémul ugyan, de nem áll le. A hívás
befejezése után a lejátszás vagy a folyamatos átvitel újraindul.

Hívás fogadása/befejezése
Nyomja meg a Hívás/hangvezérlés gombot  / .

Hívásvárakoztatása használata
Először érintse meg a  /  gombot az első hívás várakoztatásához és a második hívás
fogadásához. A hívások közötti átkapcsoláshoz tartsa 2 másodpercig nyomva a
Hívás/hangvezérlés gombot  / . A második hívás befejezéséhez és az első híváshoz való
visszatéréshez érintse meg a Hívás/hangvezérlés gombot  / .

Hívás elutasítása
Tartsa 2 másodpercig nyomva a Hívás/hangvezérlés gombot  / .

Alapvető tudnivalók

A fülhallgatók be- és
kikapcsolása

Audio

Hangerő állítása

Némítás

Hívás kezdeményezése,
fogadása és befejezése
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Újrahívás
Érintse meg kétszer a Hívás/hangvezérlés  /  gombot a legutóbb hívott szám
újratárcsázásához.
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Ha a bekapcsolt fejhallgatót több mint 20 percig a párosított telefon hatósugarán kívül hagyja,
a fejhallgató az akkumulátor töltöttségének megőrzése érdekében DeepSleep™ üzemmódba
kapcsol.

Amikor a fejhallgató újra a telefon hatósugarán belülre kerül, a DeepSleep üzemmódból való
kilépéshez érintse meg bármelyik gombot. Ha a telefonra hívás érkezik, érintse meg újra a Hívás

gombot  a hívás fogadásához.

A Bluetooth szolgáltatás működési tartománya legfeljebb 10 méter a telefon és a fülhallgató
között, e távolság felett a hangminőség romlik, és megszakad a kapcsolat.

A fülhallgató a Bluetooth kapcsolat megszakadása után megpróbál ismét csatlakozni a
készülékhez. Ha nem sikerül újból csatlakozni, érintse meg egyszer a Hívás/hangvezérlés
gombot, vagy hozza létre a kapcsolatot manuálisan a telefon Bluetooth menüjének
segítségével.

A fülhallgató üzenetei angol nyelvűek.

Hangriasztások listája

• „Akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, közepes, magas”

• „Csatlakozás bekapcsolva”

• „Fülhallgató csatlakoztatva”

• „Nincs csatlakoztatva”

• „Némítás be/ki”

• „Párosítás”

• „Sikeres párosítás”

• „Be-/kikapcsolás”

• „Fülhallgató újratöltése”

• „Újrahívás”

Ha visszaállítja a fülhallgató gyári beállításait, azzal törli a párosított eszközök listáját.

1 Először kapcsolja a fülhallgatót párosítás üzemmódba. Válasszon az alábbiak közül:
• Kapcsolja ki a fülhallgatót, majd mindaddig tartsa nyomva a Hívás/hangvezérlés gombot, amíg a

„pairing” (párosítás) üzenetet nem hallja, vagy

• Ha a fülhallgató be van kapcsolva, de nincs hívás közben, tartsa egyszerre nyomva a
hangerőnövelés (+) és hangerőcsökkentés (–) gombokat, amíg a „pairing” (párosítás) üzenetet
nem hallja

A jobb oldali fülhallgatón található állapotjelző vörös és kék fénnyel villogva jelzi a párosítás
üzemmódot.

2 Másodszor, amikor a fülhallgató párosítás üzemmódban van, tartsa egyszerre nyomva a
hangerőnövelés (+) és hangerőcsökkentés (–) gombokat, amíg a LED lila fénnyel kezd villogni.
A visszaállítás után a fülhallgató kikapcsolódik.

További funkciók

DeepSleep üzemmód

Folyamatos kapcsolat

Hangriasztások

Gyári beállítások
visszaállítása
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Beszélgetési/zenehallgatási idő Akár 4,5 óra zenehallgatás, illetve 5 óra beszélgetés*

Készenléti idő Akár 10 nap*

DeepSleep technológia Akár 180 napig* üzemkész akkumulátor

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

A fülhallgató tömege 14 gramm

Audio Kiváló minőségű egyedi SBC kodek, 6 mm-es neodímium
hangszórók, frekvenciaátvitel 20 – 20 000 Hz, teljes
harmonikus torzítás (THD) <5%, érzékenység 1 kHz-en
104 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) 2,5 óra (tápfeszültség igény 5V DC - 180 mA)

Bluetooth 2.1 + EDR Advanced Audio Distribution profil (A2DP) v1.2, Audio/
Video távvezérlő profil (AVRCP) v1.4, kihangosító profil
(HFP) v1.6 és fejhallgató profil (HSP) v1.1

Működési és tárolási hőmérséklet 0 – 40 °C

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

Műszaki adatok
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plantronics.com/support

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*

MEGJEGYZÉS *Támogatás angol nyelven

Biztonsággal kapcsolatos információk: lásd „Az Ön biztonsága érdekében” című füzetet

A 2 éves korlátozott garancia részletes leírása: plantronics.com/warranty

Támogatás
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TOVÁBBI SEGÍTSÉG
plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2013 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.

Függőben lévő USA szabadalmak

201075-14 (10.13)
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