
VEZETÉK NÉLKÜLI SZTEREÓ FEJHALLGATÓ

TOVÁBBI ADATOK

Tervezés helye: Santa Cruz (Kalifornia)



2

    Telefonhívás és folyamatos 
  átvitelű hangfájlok fogadása
•	 Hívás	fogadása	vagy	befejezése	(1 érintés)

•	 Hívás	elutasítása	(2 másodperces nyomva 
tartás)

•	 Az	első	hívás	várakoztatása	és	a	második	
fogadása (1 érintés)

•	 Váltás	a	hívások	között (2 másodperces 
nyomva tartás)

•	 A	második	hívás	befejezése	és	az	első	hívás	
folytatása (1 érintés)

•	 Hívás	átkapcsolása	a	telefonról	(1 érintés)

•	 Újrahívás	(2 érintés)

•	 Hívás	indítása	a	telefon	hangvezérlési	
funkciójával (2 másodperces nyomva tartás, 
amíg hangjelzés nem hallható)

•	 Megszakadt	Bluetooth®	kapcsolat	
újracsatlakoztatása	(1 érintés, ha a fejhallgató 
nem csatlakozik újra automatikusan)

•	 Hang	lejátszása	vagy	szüneteltetése	(1 érintés)

	 	 MicroUSB	töltőport 
	 (jobb	oldali	füldugasz)

•	 1	óra	az	első	használat	előtt (a töltés alatt a 
LED vörösen világít)

•	 2,5	óra	(teljes	feltöltés)	

	 	 LED	(jobb	oldali	füldugasz)

  Hangerő,	hangsávléptetés	és 
 némítás

•	 Hangerő	növelése	és	csökkentése (érintse meg 
egyszer a + vagy – gombot 
a szint módosításához)

•	 Hangsávléptetés	előre	és	vissza (tartsa 
nyomva 2 másodpercig a + vagy a – gombot a 
hangsávok közötti váltáshoz) 

•	 Némítás	be-	és	kikapcsolása	hívás	közben 
(érintse meg egyszerre a + és a - gombot) 

	 	 Be-	és	kikapcsolás,	párosítás	és	az 
	 akkumulátor	ellenőrzése	

•	 Be-	vagy	kikapcsolás	(tartsa nyomva 2 
másodpercig)

•	 A	párosítás	mód	aktiválása	a	kezdeti	beállítás	
után	 (tartsa lenyomva addig, amíg a LED 
vörösen/kéken villogni nem kezd) 

•	 Az	akkumulátor	töltöttségi	szintjének	
ellenőrzése	(1 érintés, ha a készülék be van 
kapcsolva)

Ügyeljen a biztonságra! 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 FEJHALLGATÓ RÉSZEI
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A fejhallgató egyszerre csak egy készülékkel párosítható, 
illetve csatlakoztatható. További tájékoztatásért lásd a 
„Másik készülékre váltás” című részt.

1. ÜZEMKÉSZ
A	első	használat	előtt:

Ha a fejhallgató ki van kapcsolva, kapcsolja be a 
Bluetooth párosítás üzemmódot a bekapcsoló-/
párosítógomb megnyomásával. A LED vörös/
kék villogással jelzi, ha a készülék párosítás 
üzemmódban van.

Új	telefon	párosítása/Eredeti	készülék	
újracsatlakoztatása:

Ha a fejhallgató ki van kapcsolva, nyomja meg 
a bekapcsoló-/párosítógombot, amíg a LED-
jelzőfény vörös/kék fénnyel villogni nem kezd.

2. BEÁLLÍTÁS
Kapcsolja be a készülék Bluetooth funkcióját, 
majd adja hozzá vagy keresse meg az új Bluetooth 
készülékeket a környéken.

Telefononként változik a menürendszer, ahonnan 
választania kell:

iPhone: Beállítások > Általános > Bluetooth > Be 
(elindítja az eszközkeresést).

BlackBerry® smartphone: Beállítások/opciók > 
Bluetooth: Be > Eszközök keresése

Android™: okostelefon: Vezeték nélküli hálózatok > 
Bluetooth: Be > Eszközök keresése

3. CSATLAKOZTATÁS
Válassza ki a „PLT_BBTGO” lehetőséget a 
telefonon kijelzett Bluetooth eszközök listájából.

Ha a készülék jelszó megadását kéri, írjon be négy 
nullát (0000). Lehet, hogy a „****” jelzés látható a 
kijelzőn.

Egyes készülékek esetében a rendszer kéri a 
kapcsolat megerősítését a párosítás után.

A sikeres párosítás/csatlakoztatás után a fejhallgató 
LED-jelzőfénye abbahagyja a vörös/kék villogást.

Most már kezdeményezhet hívást a készülék 
billentyűzetéről vagy a hangtárcsázás funkció 
segítségével, illetve hallgathatja a készüléken 
lejátszott zenét.

A FEJHALLGATÓ CSATLAKOZTATÁSA
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Megfelelő illeszkedés = tökéletes hangélmény

Az optimális hangteljesítmény és a biztonságos 
és kényelmes viselet érdekében a fejhallgatót 
úgy kell beállítani, hogy kényelmesen illeszkedjen 
a füléhez és a nyaka hátoldalához. Válassza 
ki a megfelelő méretű füldugaszt a mellékelt 
készletből.

A még stabilabb használatért húzza fel az 
opcionális rögzítőhurkot a füldugasz mögé. 

A rögzítőhurok stabilan illeszkedik a fül hátsó 
ívéhez.
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A BackBeat GO nem támogatja a többpontos 
csatlakoztathatóságot, ezért egyszerre csak egy 
párosított eszközt képes felismerni és tárolni.

Például minden egyes alkalommal, amikor átvált 
az okostelefonról a táblaszámítógép használatára, 
a BackBeat GO fejhallgatót újra párosítania kell a 
táblaszámítógéppel. 

Egyes készülékek esetében előfordulhat, hogy 
amikor a „PLT_BBTGO” elemet kiválasztja az 
ismert készülékek listájáról, a csatlakozást nem 
sikerül elsőre létrehoznia. Ez esetben törölje a 
„PLT_BBTGO” elemet a listáról, majd párosítsa 
ismét a készülékeket. 

MÁSIK KÉSZÜLÉKRE VÁLTÁS
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Maradjon a készülék közelében:

A Bluetooth szolgáltatás működési tartománya 
max. 10 méter a telefon és a fejhallgató között; 
efölött a hangminőség romlik, és megszakad a 
kapcsolat. A maximális hangminőség érdekében 
tartsa a telefont a teste jobb oldalán.

A készülék újracsatlakoztatása:

A fejhallgató megpróbál ismét csatlakozni a 
készülékhez. Ha nem sikerül újból csatlakozni, 
érintse meg egyszer a Hívás gombot, vagy 
hozza létre a kapcsolatot manuálisan a telefon 
Bluetooth menüjének segítségével.

A hangjelzések jelentése:

Hívás várakoztatása esetén 5 másodpercenként 
fog sípszót hallani. Ha a fejhallgatót lenémította, 
30 másodpercenként fog sípszót hallani.

Ha egyes gombokat hosszan (2 másodpercnél 
hosszabb ideig) nyom meg, visszajelző sípszót 
hallhat (például a telefon hangvezérlési 
funkciójának használata esetén). 

Két hívás párhuzamos kezelése:

Ha egy folyamatban lévő telefonhívás közben 
másik hívás jön be, és megnyomja a hívás 
gombot, a készülék fogadja a második hívást, az 
első hívást pedig várakoztatja. 

A hívások közötti váltáshoz nyomja meg 
néhány másodpercre a Hívás gombot; a váltás 
megkezdését sípolás jelzi.

Ha ismét megnyomja a Hívás gombot, befejezheti 
az aktuális hívást, és visszatérhet a másik 
híváshoz. Egyes készülékek esetében kétszer kell 
megérinteni a Hívás gombot.

Hangvezérlés

Egyes okostelefonoknál a különböző funkciókat 
– például a hívásokat vagy a zenelejátszást – 
hangparancsokkal is vezérelheti. 

Az okostelefon hangvezérlésének 
bekapcsolásához nyomja meg a Hívás/
Hangvezérlés gombot, amíg a telefon a 
hangparancs megadására nem kéri.

Nincs többé nem fogadott hívás:

A készüléken tárolt vagy folyamatos átvitellel 
továbbított hangfájlok lejátszásakor 
hangjelzés értesíti a bejövő hívásokról. A hívás 
fogadása során a lejátszott hangfájl (letöltött 
csengőhangok, videók vagy podcastok)  
lejátszása leáll. 

Internetes rádió vagy más adatfolyam hallgatása 
esetén a lejátszott hangfájl elnémul ugyan, de 
nem áll le. A hívás befejezése után a lejátszás vagy 
a folyamatos átvitel újraindul.

Az akkumulátortöltöttségi szint ellenőrzése:

Zenehallgatás vagy folyamatban lévő hívás esetén 
hangjelzés figyelmezteti, ha az akkumulátor 
töltöttségi szintje alacsony.

Az akkumulátor töltöttségi szintjét a 
bekapcsológomb megérintésével ellenőrizheti. 
A LED- jelzőfény villogással jelzi a töltöttségi 
szintet. 

Kék villogás = az akkumulátor töltöttségi szintje 
megfelelő

Vörös villogás = a készülék kevesebb mint 15 perc 
beszélgetés után lemerül

Tisztítás

A füldugaszokat és a hangszóró szövetborítását 
száraz vattapálcával tisztíthatja.

TIPPEK
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Beszélgetési idő Max. 4,5 óra

Lejátszási idő Max. 4 óra

Készenléti idő Legfeljebb 10 nap

Működési hatótávolság (tartomány) Legfeljebb 10 méter a telefontól

A fejhallgató tömege 13 gramm

Hangszórók 6 mm-es neodímium

Zajcsökkentés Digitális jelfeldolgozás (DSP) és full-duplex visszhang-
csökkentés

Töltő csatlakozója Micro USB-töltőkábel

Akkumulátor típusa Újratölthető, nem cserélhető lítium-ion polimer

Töltési idő (maximum) 2,5 óra

Tápellátási követelmények 5 V DC–180 mA

Bluetooth-kapcsolattal ellátott verzió 2.1 + EDR

Bluetooth profilok A2DP 1.2, AVRCP, HFP 1.5, HSP 1.1

Üzemeltetési, tárolási és  
töltési hőmérséklet

0°C–40°C 

MŰSZAKI ADATOK
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TOVÁBBI SEGÍTSÉG

*Támogatás angol nyelven plantronics.com/support

Plantronics Ltd 
Royal Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
+44 (0)1793 842443*

Czech Republic 
+44 (0)1793 842443*

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

Plantronics GmbH 
Köln, Deutschland 
Kundenservice: 
Deutschland  0800 9323 400 
Österreich  0800 242 500 
Schweiz  0800 932 340

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Iberia, S.L. 
Madrid, España 
Tel: 902 41 51 91

Finland 
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
Tel: 0800 945770

Plantronics BV 
Regus House 
Harcourt Centre 
Harcourt Road 
Dublin 2, Ireland 
Service ROI: 1800 551 896

  למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

További információk: 
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Acoustics  
Italia Srl, Milano, Italia 
Numero Verde: 800 950934

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Nederland 
NL 0800 7526876 
BE 0800 39202 
LUX 800 24870

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej informacji:  
+44 (0)1793 842443*

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
+44 (0)1793 842443*

Дополнительная 
информация: 
8-800-200-79-92 
+44 (0)1793 842443*

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
+44 (0)1793 842443*
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© 2012 Plantronics, Inc. Minden jog fenntartva. A 
Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és 
a Plantronics mindig engedéllyel használja. Az iPhone az 
Apple, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban 
és/vagy más országokban. A BlackBerry a Research In 
Motion Limited által bejegyzett és/vagy használt védjegy 
az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. 
Minden más védjegy tulajdonjoga az adott védjegy 
tulajdonosát illeti meg.  

87615-14 (05-12)

TOVÁBBI SEGÍTSÉG

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

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

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com/support

AЯ46
EEE Yönetmeliğine Uygundur 
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