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Hangerőnövelés/-csökkentés

Léptetés a következő zeneszámra

Zene lejátszása/szüneteltetése

Léptetés az előző zeneszámra

Némítás/némítás feloldása; Nyílt mikrofon

Töltő port

Fejhallgató LED-ek

[ ] Hívógomb

Bekapcsológomb

Bluetooth párosítási gomb

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.

Leírás

A fejhallgató bemutatása

Ügyeljen a biztonságra!
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Fejhallgató Hordtáska

Töltőkábel 3,5 mm-es kábel

A doboz tartalma
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A fejhallgató az első bekapcsolásakor automatikusan megkezdi a párosítást.

1 Kapcsolja be a készüléket. Hallani fogja a „pairing” (párosítás) üzenetet, és a LED-ek piros és kék
színben villognak.

2 Aktiválja a telefon Bluetooth® funkcióját, és indítsa el az új eszközök keresését.
• iPhoneBeállítások > Bluetooth > Be*

• AndroidBeállítások > Bluetooth:Be > Eszközök keresése*

MEGJEGYZÉS *A menü eszközönként változhat.

3 Válassza ki a „PLT_BBTSENSE” 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 LED-ek
villogása megszűnik.

1 Csúsztassa el a bekapcsoló gombot a Bluetooth ikon felé és tartsa úgy, amíg a LED-ek nem
kezdenek pirosan és kéken villogni.

2 Aktiválja készülékén a Bluetooth funkciót, majd kövesse a 2. és 3. lépést a „Párosítás” című
részben.

Ha a Mac számítógépe Bluetooth-kompatibilis, akkor párosíthatja hozzá a fejhallgatót.

1 Állítsa a fejhallgatót párosítás üzemmódba (csúsztassa el a bekapcsológombot a Bluetooth ikon
felé és tartsa úgy). Hallani fogja a „pairing” (párosítás) üzenetet, és a LED piros és kék színben
villog.

2 A Mac gépén válassza a következőt: Apple menü > Rendszerbeállítások > Bluetooth.

3 Kattintson az Új eszköz beállítása lehetőségre vagy a „+”-ra, válassza a „PLT_BBTSENSE Stereo”-t,
és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Párosítás

Párosítás

Második eszköz
párosítása

Párosítás Mac
számítógéphez
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A fejhallgató teljes feltöltéséhez legfeljebb 2,5 óra szükséges. A töltés befejezését követően a LED-
ek kialszanak.

=

=

=

=

=

TIPP A fejhallgató aktuális töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez érintse meg a Hívás gombot [ ],
miközben viseli a fejhallgatót. A fejhallgatót eközben nem szabad használni.

A fejhallgató legfeljebb 18 órás zenehallgatást tesz lehetővé.

Állítsa be a fejhallgatót a kényelmes viselet érdekében.

Húzza meg a pántot vagy lazítson rajta, amíg nem illeszkedik kényelmesen.

Töltés és illeszkedés

Töltés

A megfelelő illeszkedés
beállítása
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Érintse meg a lejátszás/szünet  gombot.

Tekerje a hangerő-szabályozót  előre (+) vagy hátra (–) a hangerő
beállításához.
MEGJEGYZÉS Az optimális hangminőségért az Android telefonon állítsa a
hangerőt közepesre/magasra.

Érintse meg az Előre  gombot vagy a Vissza  gombot a zeneszám kiválasztás irányításához.

Ha okostelefonja rendelkezik hangvezérelt asszisztenssel, akkor tartsa nyomva 2 másodpercig a
Hívás gombot [ ], és a telefon nyugtázza a funkció elindítását.

Érintse meg a piros  gombot, hogy hallja a természetes környezetét (a zene/audio szünetelni fog).

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.

Fogadja a hívást
A következő lehetőségek közül választhat:

• Tegye fel a fejhallgatót a hívás fogadásához

• Érintse meg a Hívás gombot [ ]

Hívás befejezése
Érintse meg a hívógombot [ ] az aktuális hívás befejezéséhez.

Hívás elutasítása
Nyomja le és tartsa lenyomva a Hívás [ ] gombot 2 másodpercig.

Legutóbbi hívás visszahívása (okostelefon)
Az utolsó szám újrahívásához érintse meg kétszer a Hívás [ ] gombot.

Hívás során nyomja meg a piros  gombot. Hallani fogja a „Mute on/off” (Némítás be/ki) üzenetet.
Ha a némítás során leveszi a fejhallgatót, a hívás át lesz irányítva a telefonra.

Ha az akkumulátor lemerült, használja a fejhallgatót a mellékelt 3,5 mm-es kábellel.

Kábel használata mellett:
• Beállíthatja a hangerőt a (+) és (–) gombokkal*

• Elindíthatja/szüneteltetheti a zenelejátszást, vagy fogadhatja/befejezheti a telefonhívást a 
gombbal – egyetlen érintéssel

• A következő számra ugorhat a  gombbal – dupla érintéssel*

• Az előző számra ugorhat a  gombbal – három érintéssel*

• Aktiválhatja az okostelefon hangvezérelt asszisztensét a  gombbal – 3 másodperces nyomva
tartás

MEGJEGYZÉS *A funkció a telefon típusa szerint változhat.

Alapvető tudnivalók

Zene lejátszása/
szüneteltetése

Hangerő

Zeneszám kiválasztása

Hangvezérelt asszisztens
aktiválása

Nyílt mikrofon

Hívás kezdeményezése,
fogadása és befejezése

Némítás

Rugalmas tápellátás
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A Smart érzékelők működésbe lépnek, ha felteszi vagy leveszi a fejhallgatót.

A fejhallgató felhelyezésével:
• Folytatódik a zene

• Fogadja a hívást

A fejhallgató levételével:
• A zenelejátszás szünetel (zenelejátszás közben)

• A folyamatban lévő hívást átirányítja a telefonra

• Az időzítőt DeepSleepre állítja

TIPP Az érzékelők kikapcsolásához tartsa nyomva egyszerre a Némítás  és a Hívás [ ] gombot
legalább 6 másodpercig, amíg a LED fel nem villan először lilán, majd pirosan. Ismételje meg a
bekapcsoláshoz; a LED először lila, majd kék színben villog.

Érzékelők visszaállítása
Előfordulhat, hogy vissza kell állítania az érzékelőket, ha nem az elvárt módon működnek.

Az érzékelők visszaállításához csatlakoztassa a fejhallgatót közvetlenül a számítógépe USB-
portjához, és helyezze fülpárnákkal felfelé egy nem fém felületre 10 másodpercnél hosszabb időre.

A HD-hang (szélessávú) bekapcsolásához tartsa nyomva egyszerre a piros gombot és a Lejátszás/
szünet  gombot legalább 6 másodpercig, amíg a LED-ek fel nem villannak először lilán, majd
kéken. Ismételje meg a kikapcsoláshoz; a LED-ek először lila, majd piros színben villognak.
MEGJEGYZÉS A HD-hang akkor működik megfelelően, ha mindkét eszköz támogatja azt.

Módosíthatja a nyelvi és egyéb beállításokat, ha letölti a Plantronics Hub (Windows/Mac)
alkalmazást erről az oldalról: plantronics.com/software. Letöltheti a Plantronics Hub ingyenes
mobil alkalmazásokat is iOS-re és Androidra.

A Plantronics Hub segítségével:

• Másik nyelvre válthat (csak a Plantronics Hub Windows és Mac változatában)

• Firmware-frissítéseket tölthet le (csak a Plantronics Hub Windows és Mac változatában)

• Be-/kikapcsolhatja a „Mute off” (Némítás kikapcsolva) hangriasztást

• Be-/kikapcsolhatja a Smart érzékelőket

További funkciók

Érzékelők használata

HD-hang bekapcsolása

Testreszabás
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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: 8-800-100-64-14
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*

*Support in English

A garanciával kapcsolatos részleteket lásd: plantronics.com/warranty.

Támogatás

TOVÁBBI SEGÍTSÉG
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

© 2015A Plantronics, Inc. BackBeat, a DeepSleep, a Plantronics és a Simply Smarter Communications a Plantronics, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és más országokban. A Plantronics Hub a Plantronics, Inc. védjegye. Az Apple, az iPhone és a Mac az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és más országokban. A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és a Plantronics mindig engedéllyel használja. Minden
más védjegy tulajdonjoga az adott védjegy tulajdonosát illeti meg.

Patents pending.

205086-14 (09.15)
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