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Επισκόπηση των ακουστικών

Υποδοχή φόρτισης
Ενδεικτική λυχνία ακουστικού (LED)
Κουμπί αύξησης της έντασης ήχου: Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι
Κεντρικό κουμπί: Αναπαραγωγή/παύση μουσικής
Κουμπί μείωσης της έντασης ήχου: Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού
Κουμπί αύξησης της έντασης ήχου: Αύξηση της έντασης ήχου
Κεντρικό κουμπί: Απάντηση/τερματισμός/απόρριψη κλήσης
Κεντρικό κουμπί: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Κουμπί μείωσης της έντασης ήχου: Μείωση της έντασης ήχου
Κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης ήχου: Σίγαση/κατάργηση σίγασης

Η ασφάλεια προέχει

Προτού χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας για πρώτη φορά, διαβάστε τον οδηγό ασφαλείας για
να μάθετε σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη φόρτιση, την μπαταρία και τους
σχετικούς κανονισμούς.
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Σύζευξη και προσαρμογή

Σύζευξη

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, θα ξεκινήσει η διαδικασία σύζευξης.
1

2

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά πατώντας το κεντρικό κουμπί μέχρι να ακούσετε μια φωνητική
εντολή σύζευξης και η λυχνία LED στο δεξί ακουστικό να αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε
χρώμα.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στο τηλέφωνό σας και ρυθμίστε το ώστε να εντοπίσει νέες
συσκευές.
• iPhoneSettings > Bluetooth > On* (Ρυθμίσεις iPhone > Bluetooth > Ενεργό*)
• AndroidSettings > Bluetooth > On > Scan for devices* (Ρυθμίσεις Android > Bluetooth: Ενεργό >
Αναζήτηση για συσκευές*)

ΣΗΜΕΊΩΣΗ *Τα μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
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Επιλέξτε "PLT BB GO 3 (BackBeat)".
Εφόσον απαιτείται, εισαγάγετε τέσσερα μηδενικά (0000) ή αποδεχθείτε τη σύνδεση.
Όταν η διαδικασία σύζευξης ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα ακούσετε το μήνυμα "pairing
successful" (σύζευξη επιτυχής) και οι ενδεικτικές λυχνίες LED θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ Για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης μετά την πρώτη διαδικασία σύζευξης,
ξεκινήστε με τα ακουστικά απενεργοποιημένα και πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί μέχρι
να ακούσετε το μήνυμα "pair mode" (λειτουργία σύζευξης).

Βέλτιστος ήχος

Για να απολαμβάνετε τον καλύτερο δυνατό ήχο, είναι απαραίτητη η σωστή εφαρμογή του
ακουστικού στο αυτί σας. Δοκιμάστε τα τρία διαφορετικά μεγέθη για να βρείτε αυτό που
ταιριάζει καλύτερα σε εσάς. Για βέλτιστη εφαρμογή, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό μέγεθος
για το κάθε αυτί.

1

Αφαίρεση του εξαρτήματος για το αυτί Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα για το αυτί, τραβήξτε
το προς τα έξω ασκώντας λίγη δύναμη.
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Αντικατάσταση του εξαρτήματος για το αυτί Πιέστε το εξάρτημα για το αυτί στο άκρο του
ακουστικού μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

3

Δοκιμή Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας και βεβαιωθείτε ότι ο βρόχος σταθεροποίησης
έχει τοποθετηθεί καλά μέσα στο αυτί σας για σταθερότητα.
4

Ακούστε το αγαπημένο σας τραγούδι ενώ δοκιμάζετε κάθε εξάρτημα για το αυτί και επιλέξτε
αυτό που σας προσφέρει την καλύτερη εφαρμογή και ήχο.
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Εγκατάσταση της εφαρμογής

Εγκαταστήστε τη δωρεάν εφαρμογή μας, BackBeat GO 3 Companion για iOS/Android, ώστε να
αξιοποιήσετε πλήρως τα ακουστικά σας. Κάντε λήψη της εφαρμογής στη διεύθυνση
plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-companion, το iTunes Store ή το Google Play.
Με αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να:
• Διαχειριστείτε τη σύνδεση των ακουστικών σας με άλλες συσκευές
• Αλλάξετε τη γλώσσα των ακουστικών
• Εξερευνήσετε χαρακτηριστικά
• Δείτε τον οδηγό χρήσης
Επίσης, η εφαρμογή θα σας παρέχει αναλυτικές οδηγίες κατά την πρώτη διαδικασία σύζευξης,
αν τα ακουστικά δεν έχουν συζευχθεί με τη συσκευή.
Για μέγιστο όφελος, εγκαταστήστε την εφαρμογή BackBeat GO 3 Companion σε κάθε συσκευή
που έχει συζευχθεί με τα ακουστικά.

Χρήση της εφαρμογής
BackBeat GO 3
Companion

Εναλλαγή σύνδεσης
Στην οθόνη εναλλαγής σύνδεσης, μπορείτε να δείτε με μια ματιά τις συσκευές που είναι
συζευγμένες με τα ακουστικά. Χρησιμοποιήστε την εναλλαγή σύνδεσης για εύκολη εναλλαγή
μεταξύ των συζευγμένων συσκευών με ένα μόνο πάτημα.
Ρυθμίσεις ακουστικών
Μεταβείτε στις ρυθμίσεις για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό των ακουστικών, να επιλέξετε
διαφορετική γλώσσα για τα ακουστικά, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την υπηρεσία HD
Voice και να διαχειριστείτε τη λίστα συζευγμένων συσκευών σας.

6

Φόρτιση

Φόρτιση

Τα καινούργια σας ακουστικά διαθέτουν αρκετή ισχύ, ώστε να είναι δυνατή η σύζευξή τους,
καθώς και η αναπαραγωγή μουσικής για κάποιο διάστημα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην
υποδοχή φόρτισης, τοποθετήστε το νύχι σας μέσα στην αυλάκωση στο επάνω μέρος του δεξιού
ακουστικού και τραβήξτε προς τα κάτω.

Η πλήρης φόρτιση των ακουστικών διαρκεί μέχρι και 2,5 ώρες. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης,
η λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, αλλά μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, γίνεται μπλε.

Έλεγχος κατάστασης
μπαταρίας

Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας πατώντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά έντασης ήχου
όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής από τα ακουστικά ή όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη
κάποια κλήση. Τα ακουστικά σάς ενημερώνουν σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας ανά
ώρα και η λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Όταν απομένει λιγότερο από 1 ώρα στην
μπαταρία, τα ακουστικά σάς ενημερώνουν με το μήνυμα "battery low" (χαμηλή στάθμη
μπαταρίας) και η λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Λειτουργία DeepSleep

Αν τα ακουστικά βρίσκονται σε λειτουργία αλλά εκτός εμβέλειας του συζευγμένου τηλεφώνου
για περισσότερα από 10 λεπτά, θα εξοικονομήσουν μπαταρία μεταβαίνοντας στη λειτουργία
DeepSleep.
Όταν τα ακουστικά βρεθούν πάλι εντός εμβέλειας του τηλεφώνου, πατήστε το κεντρικό κουμπί
για έξοδο από τη λειτουργία DeepSleep. Αν το τηλέφωνο χτυπήσει την ίδια στιγμή, πατήστε ξανά
το κεντρικό κουμπί για να απαντήσετε.
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Βασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση

Συνεχίστε να πατάτε το κεντρικό κουμπί μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "power on"
(Ενεργοποίηση). Για απενεργοποίηση, συνεχίστε να πατάτε το κεντρικό κουμπί για 4
δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "power off" (Απενεργοποίηση).

Αναπαραγωγή ή παύση
ήχου

Πατήστε το κεντρικό κουμπί.

Μετάβαση στο επόμενο
μουσικό κομμάτι

Πατήστε το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου (+) για περισσότερο από 1
δευτερόλεπτο.

Αναπαραγωγή
προηγούμενο μουσικού
κομματιού

Πατήστε το κουμπί μείωσης της έντασης ήχου (–) για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο για να
ακούσετε ξανά το τρέχον μουσικό κομμάτι. Πατήστε το κουμπί δύο φορές (κάθε πάτημα διαρκεί
περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μουσικό κομμάτι.

Ρύθμιση έντασης του
ήχου

Πατήστε το κουμπί αύξησης (+) ή μείωσης (-) της έντασης ήχου.

Απάντηση ή τερματισμός
κλήσης

Πατήστε το κεντρικό κουμπί.

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης
(+) και το κουμπί μείωσης (–) της έντασης ήχου. Θα ακούσετε το μήνυμα
"mute on"
(ενεργοποίηση σίγασης) ή "mute off"
(απενεργοποίηση σίγασης). Μια ειδοποίηση επαναλαμβάνεται κάθε 5 λεπτά
όταν η σίγαση είναι ενεργοποιημένη.

Σίγαση

Χρήση της αναμονής
κλήσεων

Αρχικά, πατήστε το κεντρικό κουμπί, για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή και να
απαντήσετε στη δεύτερη κλήση. Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, πατήστε το κεντρικό κουμπί
για 2 δευτερόλεπτα. Για να τερματίσετε τη δεύτερη κλήση και να επαναφέρετε την πρώτη,
πατήστε το κεντρικό κουμπί.

Σύζευξη πολλών
συσκευών

Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές, αλλά μπορούν να διατηρήσουν
μόνο μία σύνδεση.
1

Για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης μετά την πρώτη διαδικασία σύζευξης, ξεκινήστε με τα
ακουστικά απενεργοποιημένα. Πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί μέχρι να ακούσετε το
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μήνυμα "pair mode" (λειτουργία σύζευξης) και η λυχνία LED στο δεξί ακουστικό να αναβοσβήνει
με κόκκινο και μπλε χρώμα.
2

Επαναφορά
εργοστασιακών
ρυθμίσεων

Κάντε λήψη και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή BackBeat GO 3 Companion για να διαχειριστείτε
τη σύνδεση και να αλλάξετε συσκευές.
Όταν επαναφέρετε τα ακουστικά σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λίστα ζευγοποιημένων
συσκευών διαγράφεται.

1

Αρχικά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ζευγοποίησης στα ακουστικά. Επιλέξτε από τα εξής:
• Με τα ακουστικά απενεργοποιημένα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ήχου/κλήσης μέχρι να
ακούσετε το μήνυμα "pair mode" (λειτουργία σύζευξης) ή
• Με τα ακουστικά ενεργοποιημένα και όχι κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε παρατεταμένα τα
κουμπιά αύξησης (+) και μείωσης (–) της έντασης ήχου μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "pair mode"
(λειτουργία σύζευξης)
Η ενδεικτική λυχνία, η οποία βρίσκεται στο δεξί ακουστικό, αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινη και
μπλε, υποδηλώνοντας τη λειτουργία ζευγοποίησης.

2

Στη συνέχεια, ενώ τα ακουστικά βρίσκονται στη λειτουργία σύζευξης, πατήστε παρατεταμένα τα
κουμπιά αύξησης (+) και μείωσης (–) της έντασης ήχου μέχρι η λυχνία LED να αναβοσβήνει με
μοβ χρώμα.
Μετά τη διαδικασία επαναφοράς, τα ακουστικά απενεργοποιούνται.
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Υποστήριξη

EL
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
Γερμανία 0800 9323 400
Αυστρία 0800 242 500
Ελβετία 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
Ολλανδία 0800 7526876
Βέλγιο 0800 39202
Λουξεμβούργο 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Υποστήριξη στα Αγγλικά
Στη διεύθυνση plantronics.com/warranty θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.
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plantronics.com/support
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