BackBeat FIT 300-serien
Brugervejledning
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Oversigt over integrerede kontroltaster
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Opladerport
Headsetindikator (LED)
Knappen Centreret: Afspil/pause musik
Knappen Centreret: Aktiver stemmeopkald, søgning og andre smartphone-kontroller
Knappen Centreret: Besvar/afslut/afvis opkald
Knappen Centreret: Genopkald
Knappen Centreret: Tænd/sluk
Knappen Centreret: Statuskontrol, batteriniveau og forbindelsesstatus
+

Volumenknappen Op: Spring til næste nummer

+

Volumenknappen Op: Øg volumen

-

Volumenknappen Ned: Afspil forrige nummer

-

Volumenknappen Ned: Reducer volumen

+ eller -

Vær på den sikre side

Volumenknapperne Op og Ned: Aktiver/deaktiver mute

Læs sikkerhedsvejledningen for oplysninger om vigtige sikkerhedsinstruktioner, opladning, batteri
og myndighedskrav, før du anvender dit nye headset.
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Parring

Parring

Første gang du tænder for headsettet, starter parringen.
1

2

Slå headsettet til ved at trykke på knappen Centreret , indtil du hører "parring" og LED-indikatoren
blinker red and blue.

Aktivere Bluetooth® på din telefon for at søge efter nye enheder.
• iPhone > Indstillinger > Bluetooth > Til*
• Android > Indstillinger > Bluetooth > Til > Scan*

BEMÆRK *Menuer kan variere fra enhed til enhed.
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Vælg "PLT BBFIT300 SERIES ."
Indtast om nødvendigt fire nuller (0000) for adgangskoden, eller accepter forbindelsen.
Når parring er oprettet, hører du "pairing successful" (parring lykkedes), og indikatoren holder op
med at blinke.

Parringstilstand

Tryk og hold knappen Centreret nede, mens headsettet er slukket, indtil du hører "parring".
BEMÆRK Du kan tilslutte op til to enheder til dit headset.
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Grundlæggende funktioner

Tænd eller sluk

Tryk på knappen Centreret i 2 sekunder, indtil du hører "tændt" eller "slukket".

5

Besvar eller afslut et
opkald

Juster volumen

Tryk på knappen Centreret .

Tryk på knappen volumen op (+) eller volumen ned (–)
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Musik og mere

Lyt til din musik, podcasts, navigation og anden streaming af lyd på dit headset.

BEMÆRK Funktionen varierer afhængigt af programmet.
Afspil eller sæt lyd på pause
Tryk på knappen Centreret.

Spring til næste nummer
Tryk på knappen volumen op (+) i mere end 1 sekund.

7

Genstart nummer
Tyk på den midterste knap, mens der afspilles lyd, for at genstarte nummeret.

Afspil forrige nummer
Tryk på volumenknappen Op, indtil du høre bekræftelsestonen for at genstarte det aktuelle spor.
Tryk to gange på knappen (begge gange indtil bekræftelsestonen lyder) for at gå til det forrige
nummer.

Få adgang til kontrolelementer til musik og opkald
Få adgang til de integrerede kontrolelementer med din højre eller venstre hånd – det der føles
mest naturligt.
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Tilslut igen

Hvis dit headset mister Bluetooth-forbindelse med din telefon, vil det automatisk prøve at oprette
forbindelse igen.
Hvis du ikke kan tilslutte dit headset igen, skal du trykke på en hvilken som helst knap én gang
eller tilslutte manuelt via Bluetooth på telefonen. Hvis headsettet stadig er uden for rækkevidde i
mere end 90 minutter, aktiveres tilstanden DeepSleep.

Aktiver mute

Tryk på og hold knapperne volumen op eller volumen ned under en samtale, indtil du hører "mute
aktiveret" eller "mute deaktiveret". Der afspilles en alarm hvert 15. minut, når mute er aktiveret.

Ring op igen

Tryk to gange på knappen Centreret for at ringe til det nummer, du senest har ringet til.
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Opladning og tilpasning

Opladning

Dækslet, der dækker opladningsporten, er placeret til venstre for de indbyggede kontroltaster.
Åbn den med en fingernegl. Du opnår den bedste ydeevne ved at oplade batteriet helt før brug.

Det tager op til 2 timer at oplade headsettet helt fra et helt afladet batteri. Indikatoren lyser rødt
under opladningen og slukkes, når opladningen er fuldført.

Få den bedste lyd

En tæt forsegling af din øregang er afgørende for den bedste lyd. Prøv ørepropper i tre forskellige
størrelser for at finde den bedste pasform. Du kan ende med ørepropper i forskellig størrelse til
hvert øre for den bedste pasform. Hakket i højre øreprop er større end det i venstre øreprop.

1

Prøv det Placer ørepuderne i ørerne og sørg for at stabilisatoren sidder godt fast i dit øre for
stabilitet.

Stabilisatoren skal føles behagelig, når den sidder sikkert i dit øre.
Lyt til din foretrukne sang, mens du afprøver alle ørepropper og vælg den, der giver den bedste
pasform og lyd.
2

Fjern øreproppen Du fjerner øreproppen ved at trække den ud med lidt kraft.
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Sådan bæres headsettet

3

Udskift øreproppen Skub øreproppen på ørepudespidsen mærket med "L" eller "R", så hakket på
gummiøreproppen flugter med det hævede plastikhak i ørepudespidsen.

4

Rengør øreproppen Når ørepropper bliver snavsede, anbefales det, at du tørrer øreproppen med
en klud vædet i alkohol eller en vatpind dyppet i isopropanol. Alkoholen dræber bakterier, der kan
forårsage lugt, og fjerner eventuel snavs og ørevoks.

5

Når ledningen bliver beskidt, anbefales det, at du bruger en klud fugtet med sæbevand til at
rengøre kablerne efter behov

1

Tag headsetledningen bag om nakken, og fastgør tøjclipsen bag på din skjorte for at optimere
headsettets pasform og stabilitet.

2

En anden måde at forbedre pasformen og stabiliteten på er at sno den overskydende ledning op i
en sløjfe med clipsen i stedet for at sætte den fast på dit tøj.
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Headset-funktioner

Hurtig opladning
Parring af flere enheder

Brug to enheder

Oplad tomt batteri i 15 minutter for op til en hel times musikaflytning.
Dine ørepuder kan parres med og oprette forbindelse til 2 enheder. Hvis du vil angive
parringstilstand efter første parring, skal du starte med ørepuderne tændt og inaktive. Tryk på og
hold volumenknapperne Op og Ned nede samtidig, indtil du hører "parringstilstand", og LEDindikatoren blinker rødt og blåt.

Det er nemt at besvare opkald fra to enheder.
Hvis der allerede er et aktivt opkald i gang, vil du få besked via en ringetone, hvis der kommer et
nyt opkald på den anden parrede enhed.
Besvar et andet opkald fra den anden enhed ved at trykke på knappen Centreret for at afslutte det
aktuelle opkald og automatisk besvare det nye opkald. Hvis du vælger ikke at besvare det andet
opkald, går det videre til voicemail.
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Stemmestyring

Stemmeddelelser

Siri, Google Now™, Cortana Når du ikke er i gang med et opkald, skal du holde opkaldsknappen
nede i to sekunder, indtil du hører tonen. Vent på besked fra telefonen om at aktivere
stemmestyret opkald, søgning samt anden stemmestyring til smartphone.

Headsettet fortæller dig om statusændringer. For eksempel:
"Power on" (Tændt)
"Pairing successful" (Parring lykkedes)
"Phone 1 connected" (Telefon 1 tilkoblet)
"Ingen telefon tilkoblet"
"Mute on" (Mute aktiveret)
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DeepSleep-tilstand

Hvis du lader headsettet være tændt, men uden for rækkevidde af din parrede telefon i 120
minutter, sparer headsettet på batteriets strøm ved at skifte til tilstanden DeepSleep.
Når de igen er inden for rækkevidde af telefonen, skal du trykke på knappen Centreret for at
afalutte DeepSleep-tilstand.

Installer appen

Få mest muligt ud af dit headset ved at installere vores gratis mobilapp, Plantronics Hub til iOS/
Android. Udforsk alle dit headsets funktioner, se instruktionerne, og kontakt Plantronics' support
nemt fra din smartphone.
plantronics.com/software
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Support

EN
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Tyskland 0800 9323 400
Østrig 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

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

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Support på engelsk
Du kan finde garantioplysninger her: plantronics.com/warranty.

BRUG FOR MERE HJÆLP?
plantronics.com/support
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