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Επισκόπηση

R

Open Listening
OFF

ANC

Ένταση ήχου

3.5mm

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, περιστρέψτε το ρυθμιστικό της έντασης ήχου
εμπρός (+) ή προς τα πίσω (–).

Αναπαραγωγή/παύση
αναπαραγωγής μουσικής

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί Αναπαραγωγής/ παύσης

προς τα

.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ Αν βγάλετε τα ακουστικά την ώρα που ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή μουσικής
θα σταματήσει, χάρη στους αισθητήρες που διαθέτουν τα ακουστικά. Αν φορέσετε ξανά τα
ακουστικά, η αναπαραγωγή μουσικής θα συνεχιστεί (η λειτουργικότητα διαφέρει ανάλογα με την
εφαρμογή. Δεν λειτουργεί με εφαρμογές που παρέχονται μέσω web.).

Επιλογή τραγουδιού
Λειτουργία Open
Listening

Πατήστε το κουμπί Εμπρός

ή το κουμπί Πίσω

για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε.

1

Για να διατηρείτε επαφή με το περιβάλλον σας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Open Listening όταν
δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια κλήση μετακινώντας απλώς το διακόπτη.
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Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου, περιστρέψτε το ρυθμιστικό της έντασης ήχου
προς τα εμπρός (+) ή προς τα πίσω (–), όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια κλήση.

Ενεργή καταστολή
θορύβου

Σύρετε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης
θορύβου (Active Noise-Cancelling - ANC), ώστε να μπλοκάρετε κάθε ανεπιθύμητο θόρυβο.

Φόρτιση

Η πλήρης φόρτιση των ακουστικών σας διαρκεί έως 3 ώρες. Οι ενδεικτικές λυχνίες LED σβήνουν
μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.
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ΣΥΜΒΟΥΛΉ Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας των ακουστικών, πατήστε το κουμπί
κλήσης ενώ φοράτε τα ακουστικά. Τα ακουστικά πρέπει να είναι σε κατάσταση αδράνειας.
Ο χρόνος ακρόασης των ακουστικών είναι έως και 24 ώρες.

Σίγαση

Απάντηση ή τερματισμός
κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, πατήστε το κουμπί σίγασης . Θα ακουστεί το μήνυμα "Mute
on" (Η σίγαση ενεργοποιήθηκε) ή "Mute off" (Η σίγαση απενεργοποιήθηκε). Όταν το μικρόφωνο
βρίσκεται σε σίγαση, η ειδοποίηση επαναλαμβάνεται κάθε 15 λεπτά.
Πατήστε το κουμπί κλήσης .

ΣΗΜΕΊΩΣΗ Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση φορώντας απλώς τα ακουστικά,
χάρη στους αισθητήρες που διαθέτουν.

Επιστροφή κλήσης στον
τελευταίο αριθμό που σας
κάλεσε
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
Λειτουργία σύζευξης
Η ασφάλεια προέχει

Πατήστε δύο φορές το κουμπί κλήσης .

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, μετακινήστε το διακόπτη .

Σύρετε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας προς το εικονίδιο Bluetooth μέχρι να
αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδεικτικές λυχνίες LED με μπλε και κόκκινο χρώμα.
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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Ζευγοποίηση

Σύζευξη

Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τα ακουστικά, θα ξεκινήσει η διαδικασία σύζευξης.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την Επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC), επιλέξτε
Σύζευξη NFC (Android).
1

2

Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης. Θα ακούσετε το μήνυμα "pairing"
(σύζευξη) και οι ενδεικτικές λυχνίες LED θα αναβοσβήνουν με κόκκινο και μπλε.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στο τηλέφωνό σας και ρυθμίστε το ώστε να εντοπίσει νέες
συσκευές.
• iPhoneSettings > Bluetooth > On* (iPhone > Ρυθμίσεις > 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 PRO 2."
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.

Σύζευξη NFC (Android)

1

Μόνο στο BackBeat PRO 2 Special Edition Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι
ενεργοποιημένη και ότι η οθόνη του τηλεφώνου δεν είναι κλειδωμένη. (Τα τηλέφωνα ενδέχεται
να διαφέρουν.)
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Ακουμπήστε παρατεταμένα τα ακουστικά στην ετικέτα NFC του τηλεφώνου, μέχρι να
ολοκληρωθεί η σύζευξη NFC. Αν χρειαστεί, αποδεχτείτε τη σύνδεση.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ Η ετικέτα NFC των ακουστικών βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του αριστερού
καλύμματος για το αυτί. (Οι θέσεις της ετικέτας του τηλεφώνου διαφέρουν).
L

Σύζευξη δεύτερης
συσκευής

R

1

Σύρετε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας προς το εικονίδιο Bluetooth μέχρι να
αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδεικτικές λυχνίες LED με μπλε και κόκκινο χρώμα.

2

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη δεύτερη συσκευή και ακολουθήστε τα βήματα 2 και 3 στην
ενότητα "Σύζευξη".
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Περισσότερα χαρακτηριστικά

Χρήση αισθητήρων

Οι έξυπνοι αισθητήρες αποκρίνονται όταν φοράτε ή βγάζετε τα ακουστικά.
Τοποθετώντας τα ακουστικά στο αυτί, θα μπορείτε:
• Να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής
• Να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση στο κινητό τηλέφωνο
Βγάζοντας τα ακουστικά από το αυτί, θα μπορείτε:
• Να διακόψετε προσωρινά τη μουσική (κατά την αναπαραγωγή)
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αισθητήρων
Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα και βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί του μικροφώνου και το κουμπί κλήσης για περισσότερα από 4
δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "Smart sensors off." (Οι έξυπνοι αισθητήρες
απενεργοποιήθηκαν). Επαναλάβετε για τη διαδικασία απενεργοποίησης.

Επαναφορά αισθητήρων

Αν οι αισθητήρες δεν λειτουργούν σωστά, ίσως πρέπει να τους επαναφέρετε.
Για επαναφορά των αισθητήρων του ακουστικού, συνδέστε το απευθείας στη θύρα USB του
υπολογιστή σας και τοποθετήστε το, με τα μαξιλαράκια αυτιών προς τα επάνω, σε μια επίπεδη μη
μεταλλική επιφάνεια για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.

Λήψη του Plantronics
HUB
Δείτε πώς οι εφαρμογές του Plantronics Hub βελτιώνουν ακόμη περισσότερο τη λειτουργικότητα
των ακουστικών σας. Μεταβείτε στη διεύθυνση plantronics.com/software και κατεβάστε το
Plantronics Hub:
• Για να αλλάξετε τη γλώσσα (Plantronics Hub αποκλειστικά για Windows και Mac)
• Για να λαμβάνετε ενημερώσεις υλικολογισμικού (Plantronics Hub αποκλειστικά για Windows
και Mac)
• Για να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις των ακουστικών
• Για να βρείτε ακουστικά που έχετε χάσει
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Υποστήριξη

EL
Τηλ.: 0800 410014

FI
Τηλ.: 0800 117095

NO
Τηλ.: 80011336

AR
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

FR
Τηλ.: 0800 945770

PL
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

CS
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

GA
Τηλ.: 1800 551 896

PT
Τηλ.: 0800 84 45 17

DA
Τηλ.: 80 88 46 10

HE
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

RO
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

DE
Γερμανία 0800 9323 400
Αυστρία 0800 242 500
Ελβετία 0800 932 340

HU
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

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

EL
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

IT
Τηλ.: 800 950934

SV
Τηλ.: 0200 21 46 81

ES
Τηλ.: 900 803 666

NL
Ολλανδία 0800 7526876
Βέλγιο 0800 39202
Λουξεμβούργο 800 24870

TR
Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

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

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ;
plantronics.com/support
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