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Kuulokkeen osat

Latausliitäntä
Kuulokkeiden merkkivalo (LED)
Äänenvoimakkuuden lisäyspainike: vaihda seuraavaan kappaleeseen
Keskipainike: toista/keskeytä musiikki
Äänenvoimakkuuden vähennyspainike: vaihda edelliseen kappaleeseen
Äänenvoimakkuuden lisäyspainike: lisää äänenvoimakkuutta
Keskipainike: vastaa/lopeta/hylkää puhelu
Keskipainike: kytke virta päälle/pois
Äänenvoimakkuuden vähennyspainike: vähennä äänenvoimakkuutta
Äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainike: mykistä/poista mykistys

Käytä turvallisesti!

Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja
säädöksiin liittyvät ohjeet.
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Pariliitos ja sovittaminen

Pariliitoksen
muodostaminen

Korvanapit aloittavat pariliitoksen muodostamisen, kun niihin kytketään virta ensimmäisen kerran.
1

2

Kytke korvanappeihin virta painamalla keskipainiketta, kunnes kuulet pariliitoksesta kertovan ääniilmoituksen ja oikean korvanapin merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä.

Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
• iPhoneSettings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*
• AndroidSettings (Asetukset) > Bluetooth > Käytössä > Hae laitteita*

HUOMAUTUS *Valikot voivat vaihdella laitteittain.
3

Valitse PLT BB GO 3 (BackBeat).
Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.
Kun pariliitos on muodostettu, kuulet ”pairing successful” (pariliitos valmis) -ilmoituksen ja LEDvalot lopettavat vilkkumisen.
HUOMAUTUS Jos haluat käynnistää pariliitostilan ensimmäisen kerran jälkeen, katkaise
kuulokkeiden virta ja paina keskipainiketta, kunnes kuulet ”Pair mode” (pariliitostila) -ilmoituksen.

Paras mahdollinen ääni

Kuulokkeiden äänenlaatu on parhaimmillaan, kun ne asettuvat tiiviisti korvakäytävään. Valitse
sinulle parhaiten sopiva korvasovite kokeilemalla eri kokoja. Saatat joutua käyttämään toisessa
korvassa eri kokoista sovitetta kuin toisessa parhaan istuvuuden saavuttamiseksi.

1

Irrota korvasovite Irrota korvasovite vetämällä sitä kohtalaisella voimalla kohtisuoraan ulospäin.

2

Kiinnitä korvasovite Paina korvasovitetta korvanapin kantaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3

Sovita korvaan Laita korvanapit korviin ja varmista, että vakainlenkki istuu oikein korvassa ja
tukee kuuloketta.

4

Kuuntele sovitteita kokeillessasi lempikappalettasi ja valitse sovite, jolla istuvuus ja äänenlaatu on
paras.
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Sovelluksen asentaminen

Ota kaikki irti kuulokkeistasi asentamalla ilmainen BackBeat GO 3 Companion -sovelluksemme
iOS- tai Android-laitteeseen. Sovelluksen voi ladata seuraavista paikoista: plantronics.com/us/
product/backbeat-go-3-companion, iTunes ja Google Play Kauppa.
Sovelluksen ominaisuudet:
• Hallitse kuulokkeiden yhteyksiä eri laitteisiin
• Vaihda kuulokkeiden kieli
• Tutustu laitteen ominaisuuksiin
• Tutustu käyttöohjeeseen
Sovellus auttaa myös tekemään ensimmäisen pariliitoksen, jos kuulokkeita ei ole vielä yhdistetty
lähdelaitteeseen.
Voit asentaa BackBeat GO 3 Companion -sovelluksen kaikkiin kuulokkeiden kanssa käyttämiisi
mobiililaitteisiin.

BackBeat GO 3
Companion -sovelluksen
käyttäminen

Connection switcher (yhteysvalitsin) -näyttö
Connection switcher -näytöllä näet kuulokkeisiin pariliitetyt laitteet. Connection switcher näytöllä voit vaihtaa yhteyttä pariliitettyjen laitteiden välillä helposti yhdellä napautuksella.
Earbud settings (kuulokeasetukset)
Asetuksissa voit päivittää kuulokkeiden laiteohjelmiston, vaihtaa niiden kielen, kytkeä HD-äänen
päälle/pois ja hallita pariliitettyjen laitteiden luetteloa.
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Lataaminen

Lataaminen

Uusissa korvanapeissa on riittävästi virtaa pariliitoksen muodostamiseen ja lyhytaikaiseen
musiikin kuunteluun. Saat latausliitännän esiin, kun painat kyntesi oikean korvanapin yläosassa
olevaan uraan ja vedät alaspäin.

Korvanappien lataaminen täyteen kestää noin 2,5 tuntia. Latauksen aikana merkkivalo vilkkuu
punaisena. Kun lataus on valmis, valo muuttuu siniseksi.

Akun varaustilan tarkistus

DeepSleep-tila

Tarkista akun varaustaso painamalla jompaa kumpaa äänenvoimakkuuspainiketta, kun musiikin
toisto tai puhelu ei ole käynnissä. Kuulokkeet ilmoittavat akun varaustason tunteina, ja
merkkivalo vilkkuu sinisenä. Kun käyttöaikaa on jäljellä alle tunti, kuulokkeista kuuluu ilmoitus
"Battery low" (akun virta vähissä) ja merkkivalo vilkkuu punaisena.
Jos korvanappeihin on kytketty virta ja ne ovat puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolella yli 10
minuuttia, kuulokkeet säästävät akkua siirtymällä DeepSleep-tilaan.
Kun korvanapit ovat taas puhelimen kuuluvuusalueella, voit poistaa DeepSleep-tilan käytöstä
painamalla keskipainiketta. Jos puhelin soi, voit vastata puheluun painamalla keskipainiketta
uudelleen.

7

Peruskäyttö

Virran kytkeminen

Kytke virta painamalla keskipainiketta kunnes kuulet ”Power on" (virta kytketty) -ilmoituksen.
Katkaise virta painamalla keskipainiketta neljä sekuntia, kunnes kuulet "Power off" (virta katkaistu)
-ilmoituksen.

Äänen toistaminen /
toiston keskeyttäminen
Seuraavaan kappaleeseen
siirtyminen
Edellisen kappaleen
toistaminen

Napauta keskipainiketta.
Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) vähintään sekunnin ajan.
Voit toistaa parhaillaan soivan kappaleen
uudelleen alusta painamalla
äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta
(–) yli sekunnin ajan. Voit siirtyä edelliseen
kappaleeseen painamalla painiketta
kahdesti (kummankin painalluksen tulee
kestää yli sekunnin ajan).

Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Puheluun vastaaminen tai
puhelun lopettaminen
Mykistys

Paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta ylös (+) tai alas (–).
Napauta keskipainiketta.
Paina puhelun aikana samanaikaisesti
äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita + ja
–. Kuulet vahvistuksen "mute on" (mykistys
käytössä) tai "mute off" (mykistys pois
käytöstä). Ilmoitus toistuu 5 minuutin
välein, kun mykistys on käytössä.

Koputustoiminnon
käyttäminen
Pariliitoksen
muodostaminen useaan
laitteeseen

Aseta käynnissä oleva puhelu pitoon ja vastaa toiseen puheluun painamalla keskipainiketta. Jos
haluat siirtyä puhelusta toiseen, paina keskipainiketta kahden sekunnin ajan. Päätä toinen puhelu
ja palaa ensimmäiseen puheluun painamalla keskipainiketta.
Kuulokkeet voi yhdistää pariliitoksella jopa kahdeksaan laitteeseen, mutta kerralla käytössä voi olla
vain yksi yhteys.
1

Jos haluat käynnistää pariliitostilan ensimmäisen kerran jälkeen, katkaise kuulokkeiden virta. Aseta
kuulokkeet pariliitostilaan painamalla keskipainiketta, kunnes kuulet tilailmoituksen "Pair mode"
(pariliitostila) ja oikean korvanapin merkkivalot vilkkuvat punaisena ja sinisenä.
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Tehdasasetusten
palauttaminen

Voit ladata BackBeat GO 3 Companion -sovelluksen ja käyttää sitä yhteyksien hallintaan ja
laiteyhteyksien vaihtamiseen.
Kun palautat korvanappien tehdasasetukset, lista pariliitetyistä laitteista poistetaan.

1

Aseta kuulokkeet ensin pariliitostilaan. Toimi seuraavasti:
• Jos kuulokkeiden virta on kytketty pois, pidä ääni- ja puhelupainiketta painettuna, kunnes kuulet
"Pair mode" (pariliitostila) -ilmoituksen.
• Jos korvanappien virta on päällä, mutta et puhu puhelua, pidä äänenvoimakkuuden
lisäyspainiketta (+) ja vähennyspainiketta (–) painettuina, kunnes kuulet "Pair mode" (pariliitostila)
-ilmoituksen.
Oikean korvanapin merkkivalo vilkkuu pariliitostilan merkiksi sinisenä ja punaisena.

2

Kun korvanapit ovat pariliitostilassa, pidä äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) ja
vähennyspainiketta (–) painettuina, kunnes merkkivalo vilkkuu violettina.
Kun asetus on valmis, korvanappien virta kytkeytyy pois.
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Tuki

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
Saksa: 0800 9323 400
Itävalta: 0800 242 500
Sveitsi: 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*

*Tuki englanniksi
Lisätietoja takuun yksityiskohdista on osoitteessa plantronics.com/warranty.
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