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Velkommen

Gratulerer med kjøpet av et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerhåndboken inneholder
instruksjoner for å konfigurere og bruke Plantonics BackBeat Fit.
Les viktig produktsikkerhetsinformasjon i sikkerhetsinstruksjonene før du installerer eller bruker
produktet.
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Innholdet i esken

Hodetelefoner

USB-ladeledning
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Sammenkobling

Første gang du slår på hodetelefonene, starter sammenkoblingsprosessen.
1

2

Slå på hodetelefonene ved å trykke på av/på-knappen til du hører "pair mode"
(sammenkoblingsmodus) og indikatorlampen
blinker rødt og blått.

aktivere Bluetooth® på telefonen for å angi den til å søke etter nye enheter.
• iPhoneInnstillinger > Bluetooth > På*
• AndroidInnstillinger > Bluetooth:På > Søk etter enheter*

MERK *Menyene kan variere fra enhet til enhet.
3

Velg PLT_BBFIT.
Hvis du blir bedt om det, taster du inn fire nuller (0000) som passord eller godtar tilkoblingen.
Når sammenkoblingen er utført, hører du "pairing successful" (vellykket sammenkobling), og
indikatorlampen
slutter å blinke.
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Hodesettoversikt

Av/på-knapp

Indikatorlampe på hodesett
Ringeknapp
Ladeport
Volumknapp: Øker eller senker volumet
Lydknapp: Spill av musikk eller sett den på pause, neste spor eller forrige spor
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Ta kontrollen

Slå av eller på
Spille av musikk eller sette
musikk på pause
Spille forrige spor

Hold nede av/på-knappen
Trykk på lydknappen

Gå til neste spor

til du hører "power on"/"power off" (på/av).

.
Trykk på lydknappen

to ganger.

Hold nede lydknappen
til du hører bekreftelsestonen for å starte det gjeldende sporet på nytt.
Trykk på knappen to ganger (hver gang til du hører bekreftelsestonen) for å gå til forrige spor.

Volum

For å øke volumet trykker du på volumknappen . For å senke volumet trykker du på og holder
nede volumknappen .*
*Lydnivået på Android-telefoner må settes til middels/høyt, ellers vil lyden være for lav.

Dempe

Mens du er i en samtale, trykker du på lydknappen . Da hører du "mute on" (demping på) eller
"mute off" (demping av). Et varsel gjentas hvert 5. minutt når dempingen er på.

Sammenkoblingsmodus

Koble til på nytt.

Hvis du vil gå til sammenkoblingsmodusen etter den første sammenkoblingsprosessen, kan du
starte med hodetelefonene avslått og holde inne av/på-knappen til du hører "pairing"
(sammenkobler).
Hodetelefonene vil prøve å koble til en tapt Bluetooth-tilkobling på nytt. Hvis de ikke klarer det,
kan du trykke på en hvilken som helst knapp eller manuelt koble til på nytt via telefonens
Bluetooth-enhetsmeny.
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Lade

Døren som dekker ladeporten, er plassert på høyre hodetelefon. Åpne den med fingerneglen din.
For å få best mulig ytelse bør du lade batteriet helt opp før bruk.

MERK Hurtiglading: Hodetelefonene kan lades i 15 minutter for å få ca. 1 time med musikklytting.

Det tar opptil 2 timer å lade hodetelefonene helt opp hvis batteriet er helt tomt. Under ladingen
er indikatorlampen rød, og den blir blå når ladingen er fullført.
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Passform

1

For å oppnå best mulig lydytelse og en sikker passform bør du legge hodetelefonene rundt hodet.

2

Roter øretuppen ca. 20° for å få en optimal passform og lytteopplevelse.
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kontrollere batterinivå

Hvis du vil kontrollere batterinivået, trykker du på av/på-knappen
på. Hodetelefonene vil kunngjøre batteristatusen.

mens hodetelefonene er slått

"Battery full" = fullladet
"Listen time 6-8 hours" = batterinivå på 6–8 timer
"Listen time 3-5 hours" = batterinivå på 3-5 timer
"Listen time 1-2 hours" = batterinivå på 1-2 timer
"Battery low and power off" = batteriet er tomt
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DeepSleep-modus

Hvis du har hodetelefonene på, men utenfor rekkevidden til den sammenkoblede telefonen i mer
enn 10 minutter, vil hodesettet spare på batteristrømmen ved å gå i DeepSleep-modus.
Når du er innenfor rekkevidden til telefonen igjen, trykker du på av/på-knappen for å avslutte
DeepSleep-modusen. Hvis telefonen også ringer, trykker du på ringeknappen igjen for å svare på
samtalen.
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Spesifikasjoner

Tale-/lyttetid

Opptil 8 timers lyttetid / 6 timers taletid*

Standby-tid

Opptil 14 dager*

DeepSleep-modus

Opptil 6 måneder

Rekkevidde

Opptil 10 meter fra telefon eller nettbrett

Vekten på hodetelefonene

24 gram

Språk

Med BackBeat FIT Companion-programmet kan du endre
hodesettets talemeldingsspråk med over-the-airmetoden. Velg mellom amerikansk engelsk (standard),
britisk engelsk, fransk, tysk, svensk, spansk, mandarin og
japansk.

Lyd

• HQ-tilpasset SBC-kodek
• 13 mm neodymhøyttalere
• Frekvensrespons 50–20 000 Hz
• Total harmonisk forstyrrelse <3 %
• Følsomhet: 105 dBspl/mW ved 1 kHz

Støyreduksjon

Digital signalbehandling (DSP – Digital Signal
Processing): taleforbedringer
• Fullstendig dupleksekkoavbrytelse
• Støyreduksjon i sanntid
• Taleklarhet
• Hviskemodus (automatisk mikrofonkontroll)
• Automatisk omgivelsestilpasningskontroll <1 sek.

Svette- og fuktbeskyttelse

• P2i-nanobelegg for svette- og fuktbeskyttelse
• Ingressbeskyttelse (IP – Ingress Protection), klassifisering
på 57 – vanntett i ferskvann ned til én meter i
30 minutter

Ladetilkobling

Mikro-USB-lading

Batteritype

Oppladbar lithium-ion-polymer som ikke kan byttes ut

Hurtiglading

Lad et tomt batteri i opptil 15 minutter for å få opptil én
time med musikklytting.

Ladetid (maks.)

2 timer (strømkrav 5 V DC – 180 mA)

Bluetooth 3.0

• Klasse 1-enhet
• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2
• Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) v1.4
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• Handsfree Profile (HFP) v1.7
• Headset Profile (HSP) v1.1

Drifts- og oppbevaringstemperatur

0–40 °C)

Service og støtte

www.plantronics.com/support

MERK *Ytelsen er avhengig av batteriet og kan variere fra enhet til enhet.
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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
Østerrike 0800 242 500
Sveits: 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*

*Støtte på engelsk

TRENGER DU MER HJELP?
plantronics.com/support
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