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Περιεχόμενα συσκευασίας
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Ακουστικά

Τσάντα μεταφοράς από βαλλιστικό νάιλον

Καλώδιο φόρτισης

Καλώδιο 3,5 mm

Προσαρμογέας Bluetooth USB*

ΣΗΜΕΊΩΣΗ * BackBeat PRO+ μόνο
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Επισκόπηση ακουστικών
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Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση

Σύρετε το διακόπτη

Ενεργή καταστολή
θορύβου
Αναπαραγωγή/παύση
αναπαραγωγής μουσικής
Ένταση ήχου
Επιλογή τραγουδιού
OpenMic
Φωνητικές κλήσεις
(λειτουργία τηλεφώνου)
Απάντηση ή τερματισμός
κλήσης

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

Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
προσωρινή διακοπή της μουσικής.

στο αριστερό κάλυμμα για αναπαραγωγή ή

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου
τα εμπρός (+) ή προς τα πίσω (–).
Για να ρυθμίσετε την επιλογή τραγουδιών, περιστρέψτε το ροδάκι προς τα εμπρός
πίσω .
Ακούστε τους ήχους του περιβάλλοντός σας πατώντας το κουμπί μικροφώνου
βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια κλήση.

Πατήστε το κουμπί κλήσης

προς

ή προς τα

όταν δεν

Εάν το smartphone σας διαθέτει φωνητική καθοδήγηση, πατήστε το κουμπί κλήσης
δευτερόλεπτα και περιμένετε μέχρι να ακούσετε την εντολή του τηλεφώνου.

Απόρριψη κλήσης
Σίγαση/Κατάργηση
σίγασης

για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

για 3

στο δεξιό κάλυμμα για το αυτί.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης

για 2 δευτερόλεπτα.

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε:
• Πατήστε το κουμπί μικροφώνου
• Αφαιρέστε/φορέστε τα ακουστικά κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης (απαιτούνται ενεργοί
έξυπνοι αισθητήρες)

Επιστροφή κλήσης στον
τελευταίο αριθμό που σας
κάλεσε

Πατήστε δύο φορές το κουμπί κλήσης

Λειτουργία σύζευξης

.

Με τα ακουστικά ενεργοποιημένα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
κλήσης μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "pairing" (σύζευξη) και οι
λυχνίες LED να αναβοσβήνουν με κόκκινο και μπλε χρώμα.
4

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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Ζευγοποίηση

Pair to mobile device

BackBeat PRO and BackBeat PRO+ pair differently the first time.
1

For BackBeat PRO The first time you power on your headphones, the pairing process begins.
Holding your headphones, slide the power switch to the ON position. The LEDs flash red and blue.

R

2
3

For BackBeat PRO+ Power on your headphones, then press and hold the Call
LEDs flash red and blue.

button until the

Activate Bluetooth® on your phone and set it to search for new devices.
• iPhone Settings > Bluetooth > On*
• Android Settings > Bluetooth: On > Scan for devices*

ΣΗΜΕΊΩΣΗ *Menus may vary by device.

Σύζευξη NFC (Android)
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Select “PLT_BBTPRO.”
Once successfully paired, you hear “pairing successful” and the headphone LEDs stop flashing.

1

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη και ότι η οθόνη του τηλεφώνου είναι
ξεκλείδωτη. (Τα τηλέφωνα ενδέχεται να διαφέρουν.)

2

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

Τοποθέτηση και άμεση
λειτουργία

R

BackBeat PRO+ μόνο Ο προσαρμογέας USB Bluetooth υψηλής πιστότητας παρέχεται με σύζευξη
στα ακουστικά σας, ώστε να μπορείτε να ακούτε μουσική και να κάνετε κλήσεις από τον
υπολογιστή σας.
1

Με τα ακουστικά σας ενεργοποιημένα, τοποθετήστε τον προσαρμογέα USB στο φορητό ή τον
επιτραπέζιο υπολογιστή σας. Η σύζευξη είναι επιτυχής όταν ακούτε το μήνυμα "σύζευξη
επιτυχής" και ο προσαρμογέας USB ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα.

2

Μεταβείτε στις προτιμήσεις ήχου και επιλέξετε "BT600" ως την προεπιλεγμένη συσκευή
διαμόρφωσης του προσαρμογέα σας για αναπαραγωγή μουσικής.
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Εκ νέου σύζευξη του
προσαρμογέα USB

1

Τοποθετήστε τον προσαρμογέα USB Bluetooth υψηλής πιστότητας στο φορητό ή επιτραπέζιο
υπολογιστή σας και περιμένετε μέχρι ο υπολογιστής να το αναγνωρίσει.

2

Θέστε τα ακουστικά σας στη λειτουργία σύζευξης.

3

Θέστε τον προσαρμογέα USB στη λειτουργία σύζευξης, πατώντας ομαλά και παρατεταμένα το
χωνευτό κουμπί σύζευξης μέχρι η λυχνία LED του προσαρμογέα USB να αναβοσβήνει με κόκκινο
και μπλε χρώμα.

Η σύζευξη είναι επιτυχής όταν ακούσετε το μήνυμα "pairing successful" (σύζευξη επιτυχής) και η
λυχνία LED του προσαρμογέα USB ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Σύζευξη δεύτερης
συσκευής

μέχρι οι λυχνίες LED να αναβοσβήνουν με κόκκινο

1

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης
και μπλε χρώμα.

2

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη δεύτερη συσκευή και ακολουθήστε τα δύο τελευταία βήματα της
ενότητας "Σύζευξη με κινητή συσκευή".
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Φόρτιση και τοποθέτηση

Φόρτιση

Η πλήρης φόρτιση των ακουστικών σας διαρκεί έως 3 ώρες. Οι ενδεικτικές λυχνίες LED σβήνουν
μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.
=
=
=
=
=

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.

Ρύθμιση της εφαρμογής

Ρυθμίστε τα ακουστικά για άνετη εφαρμογή.
Αυξήστε ή μειώστε το μήκος της μονάδας κεφαλής μέχρι να εφαρμόζει άνετα. Όταν δεν
χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας, διπλώστε τα μαξιλαράκια για το αυτί προς τα μέσα ώστε να
ακουμπούν στο σώμα σας.
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Περισσότερα χαρακτηριστικά

Χρήση αισθητήρων

Οι έξυπνοι αισθητήρες αποκρίνονται όταν φοράτε ή βγάζετε τα ακουστικά.
Με τους ενεργούς αισθητήρες

όταν φοράτε τα ακουστικά, θα
μπορείτε να κάνετε το εξής:

όταν αφαιρείτε τα ακουστικά,
θα μπορείτε να κάνετε το εξής:

Εισερχόμενη κλήση στο κινητό
τηλέφωνο

απάντηση σε κλήση

Μουσική/πολυμέσα

συνέχεια της αναπαραγωγής
μουσικής/πολυμέσων (αν
γινόταν αναπαραγωγή πριν τα
αφαιρέσετε)*

παύση της αναπαραγωγής
μουσικής/πολυμέσων (αν γίνεται
αναπαραγωγή)*

Σίγαση

καταργήσετε τη σίγαση κατά τη
διάρκεια μιας ενεργής κλήσης

κάνετε σίγαση κατά τη διάρκεια
μιας ενεργής κλήσης

ΣΗΜΕΊΩΣΗ *Η λειτουργικότητα διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή. Δεν λειτουργεί με
εφαρμογές που παρέχονται μέσω web.

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.

Ευέλικτη ισχύς

Όταν εξαντληθεί η μπαταρία, χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας με το παρεχόμενο καλώδιο 3,5
mm.
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο για τα εξής:
• Ρύθμιση της έντασης ήχου με τα κουμπιά (+) και (–)
• Έναρξη/παύση αναπαραγωγής μουσικής ή απάντηση/τερματισμός κλήσης με το κεντρικό
κουμπί = ένα πάτημα
• Επόμενο κομμάτι με το κεντρικό κουμπί

= διπλό πάτημα*

• Προηγούμενο κομμάτι με το κεντρικό κουμπί

= τριπλό πάτημα*

• Ενεργοποιήστε τη φωνητική καθοδήγηση του smartphone με το κεντρικό κουμπί
3 δευτερόλεπτα*

= πάτημα για

ΣΗΜΕΊΩΣΗ *Αφορά συγκεκριμένα το BackBeat PRO+

Προηγμένη λειτουργία
OpenMic

Όταν ακούτε μουσική, θα μπορείτε να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντός σας ενεργοποιώντας
τη λειτουργία OpenMic .
Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη του μικροφώνου, περιστρέψτε το ρυθμιστικό της
έντασης ήχου
προς τα εμπρός (+) ή προς τα πίσω (–). Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
OpenMic, πατήστε ξανά το κουμπί μικροφώνου.
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Προσαρμογή

Τα ακουστικά σας μιλούν Αγγλικά. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα, καθώς και άλλες ρυθμίσεις
χρησιμοποιώντας το PC/Mac που διαθέτετε, το εργαλείο ενημέρωσης και το παρεχόμενο καλώδιο
USB.
Το εργαλείο ενημέρωσης (plantronics.com/myheadset-updater) επιτρέπει να κάνετε τα εξής:
• Να αλλάζετε τη γλώσσα
• Να λαμβάνετε ενημερώσεις υλικολογισμικού
• Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη φωνητική ειδοποίηση "Mute off" (Απενεργοποίηση
σίγασης)
• Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τους έξυπνους αισθητήρες
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Προδιαγραφές

Χρόνος ακρόασης

Έως και 24 ώρες ασύρματη μετάδοση*

Χρόνος αναμονής

Έως και 21 ημέρες*

Λειτουργία DeepSleep

Έως και 180 ημέρες*

Απόσταση (εμβέλεια) λειτουργίας

Έως και 100 μέτρα/330 πόδια από τηλέφωνο ή tablet με
Bluetooth κατηγορίας 1

Βάρος ακουστικών

340 γραμμάρια

Ήχος

Κωδικοποιητής aptX® χαμηλής καθυστέρησης2,
κωδικοποιητής AAC2, δυναμικές μονάδες οδήγησης 40
mm, Απόκριση συχνότητας 20-20 kHz

Καταστολή θορύβου

Τεχνολογίες ελεγχόμενης ενεργής καταστολής θορύβου
(ANC) και ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (DSP) και δύο
μικρόφωνα

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

Ταυτόχρονη σύνδεση δύο συσκευών Bluetooth (2H2S)

Ειδοποιήσεις κατάστασης

Φωνητικές ειδοποιήσεις σε 14 επιλογές γλώσσας, οι
οποίες διαφέρουν ανά περιοχή (Αγγλικά Η.Β. και Η.Π.Α.,
Καντονέζικα, Δανικά, Γαλλικά Ε.Ε., Γερμανικά, Ιταλικά,
Ιαπωνικά, Κορεατικά, Μανδαρινικά, Νορβηγικά,
Ρωσικά, Ισπανικά Ε.Ε. και Σουηδικά)

Τύπος μπαταρίας

Επαναφορτιζόμενη, ιόντων λιθίου, μη αντικαθιστώμενη

Χρόνος φόρτισης (μέγιστος)

Έως και 3 ώρες

Καλώδια

Φόρτισης USB και γωνιακό 3,5 mm με ενσωματωμένο
μικρόφωνο (συμβατό με συσκευές Apple)

Bluetooth v4.0 + EDR

A2DP για μετάδοση ήχου, AVRCP για ελέγχους μουσικής,
Hands-free v1.6 ευρείας ζώνης και Headset v1.2

Θερμοκρασία λειτουργίας και
αποθήκευσης

0 – 40°C (32°F – 104°F)

ΣΗΜΕΊΩΣΗ * Η απόδοση εξαρτάται από την μπαταρία και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη
συσκευή.
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Support

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.

NEED MORE HELP?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

Plantronics BV

345 Encinal Street

South Point Building C

Santa Cruz, CA 95060

Scorpius 140

United States

2132 LR Hoofddorp, Netherlands
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