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Velkommen

Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for
å konfigurere og bruke Backbeat Go 2-ørepropper.
Se viktig produktsikkerhetsinformasjon i hurtigstartveiledningen før du installerer eller bruker
produktet.
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Innholdet i esken

Ørepropper (stabilisatorer og medium ørepropper installert)
med mikrofon

Kombinasjon av ledning og
lader

Øretupper (små og store)

Veske
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Hodesettoversikt

Ladeport
Indikatorlampe for hodesett (LED)
Knapp for å øke volumet: Øker volumet, går til neste låt
Knapp for lyd/ringing: Slår øreproppene av/på, svarer på / avslutter / avviser samtaler, spiller av
og setter musikk på pause
Knapp for å senke volumet: Senker volumet, går tilbake til forrige låt
/

Vær trygg

Dempe / oppheve demping

Les sikkerhetsveiledningen for å få viktig informasjon om sikkerhet, lading, batteri og forskrifter
før du bruker det nye hodesettet.
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Sammenkoble

Sammenkobling

Første gang du slår på øreproppene, starter sammenkoblingsprosessen.
1

2

Slå på øreproppene. Indikatorlampen, som finnes på høyre ørepropp, blinker rødt og blått for å
indikere sammenkoblingsmodusen.

Aktivere Bluetooth® på telefonen og angi den til å søke etter nye enheter.
• iPhone* Innstillinger > Generelt > Bluetooth > På
• Android™-smarttelefoner* Innstillinger > Trådløst og nettverk > Bluetooth: På > Søk etter enheter

MERK *Menyene kan variere fra enhet til enhet.
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Velg PLT_BBTGO2.
Hvis nødvendig kan du angi fire nuller (0000) som passord eller godta tilkoblingen.
Når sammenkoblingen er utført, hører du "pairing successful" (vellykket sammenkobling) og
indikatorlampen på øreproppen slutter å blinke .
MERK Hvis du vil gå til sammenkoblingsmodusen etter den første sammenkoblingsprosessen, kan du
starte med øreproppene avslått og holde inne lyd-/ringeknappen til du hører "pairing"
(sammenkobling).

Sammenkoble en annen
enhet

Etter at du har sammenkoblet øreproppene med telefonen, kan det hende du vil sammenkoble
med en annen telefon eller enhet, som et nettbrett. Du kan sammenkoble og huske opptil åtte
enheter som støtter profilene Handsfree og Advanced Audio Distribution (A2DP).
1

Sett øreproppene i sammenkoblingsmodus. Velg mellom følgende:
• Med øreproppene slått av trykker du på og holder nede lyd-/ringeknappen
"pairing" (sammenkobling) eller

til du hører

• Med øreproppene slått på og ikke under en samtale trykker du på og holder nede knappene for
volum opp (+) og ned (–) til du hører "pairing" (sammenkobling)
Indikatorlampen
på den høyre øreproppen blinker rødt og blått for å indikere
sammenkoblingsmodus.
2

Aktiver Bluetooth® på telefonen for å angi den til å søke etter nye enheter.
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Velg PLT_BBTGO2.
Hvis nødvendig kan du angi fire nuller (0000) som passord eller godta tilkoblingen.
Når sammenkoblingen er utført, hører du "pairing successful" (vellykket sammenkobling), og
indikatorlampene på hodesettet slutter å blinke.

Flere tilkoblinger

Når du har mer enn én enhet sammenkoblet med øreproppene, gjør funksjonen for flere
tilkoblinger at du kan endre på tilkoblingen mellom enhetene fra Bluetooth-enhetslisten til
telefonen/musikkenheten (øreproppene kan bare kobles til én enhet om gangen.).
Hvis du for eksempel er tilknyttet et nettbrett og er ferdig med å lytte til musikk og vil bytte til
en annen tilkoblet telefon/musikkenhet, gjør du følgende:
6

1

Gå til listen over sammenkoblede enheter under menyen for Bluetooth-innstillinger på
telefonen.

2

Velg "PLT_BBTGO2."
Deretter vil øreproppene godta den nye tilkoblingen, og det er ingen grunn til å slette og
sammenkoble enhetene på nytt. De huskes og er klare for å kobles til når de er innenfor
rekkevidde.

7

Lade

De nye øreproppene har nok strøm til å sammenkoble og foreta noen få samtaler. For å få
tilgang til ladeporten må du sette fingerneglen inn i sporet øverst på høyre ørepropp og trekke
ned.

Det tar opptil 2,5 timer å lade opp øreproppene. Under ladingen er indikatorlampen rød, og den
blir blå når ladingen er fullført.

Kontroller batteri-nivå

Du kan kontrollere batterinivået ved å trykke på en av volumknappene når hodesettet er
inaktivt. Øreproppene kunngjør batteristatusen, og indikatorlampen blinker for å vise
ladenivået.
"Battery level high" = batteriet er OK eller helt oppladet
"Battery level low" = mindre enn én time igjen
"Recharge headset" = under 15 minutter igjen
Blue ﬂash = batteriet er OK eller helt oppladet
To røde blink = batterinivået er lavt, mindre enn én time igjen
Tre røde blink = under 15 minutter igjen
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Passform

Det å velge øretupp i riktig størrelse er avgjørende for å kunne glede seg
over lydkvaliteten som øreproppene tilbyr.
1

Akustisk forsegling Øretuppene i medium størrelse festes på øreproppene. Vi anbefaler at du
prøver hver øretupp (liten, medium og stor), utfører en lydsjekk og velger den øretuppen som gir
best lydopplevelse. En riktig passform gir en omfattende bassgjengivelse.

2

Komfort og stabilitet Stabilisatorene kan roteres til tre forhåndsinnstilte posisjoner. Roter
stabilisatoren for å justere vinkelen og få optimal passform og stabilitet.

3

Legg øreproppenes ledning rundt nakken, og kos deg med god lyd.
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Det grunnleggende

Slå øreproppene av eller
på
Lyd

/ til du hører "power on" (på). For å slå av holder du nede
Hold nede lyd-/ringeknappen
lyd-/ringeknappen
/ i fire sekunder til du hører "power off" (av).
Avspilling eller pause av lyd
Trykk på lyd-/ringeknappen

/ .

Gå til neste spor
Hold nede knappen for volum opp (+) i mer enn ett sekund.
Spille forrige spor
Hold nede knappen for volum ned (–) i mer enn ett sekund for å starte gjeldende låt på nytt.
Trykk to ganger på knappen (hvert trykk må vare i mer enn ett sekund) for å gå til forrige låt.

Justere volumet
Demp

Ringe/besvare/avslutte
samtaler

Trykk på knappen for volum opp (+) eller ned (–).
Under en samtale holder du nede knappene for volum opp (+) og ned (–) samtidig. Da hører du
"mute on" (demping på) eller "mute off" (demping av). Et varsel gjentas hvert 5. minutt når
dempingen er på.
Du hører et varsel for innkommende samtale mens du hører på lyd. Når du svarer på samtalen,
blir den lagrede lyden (nedlastede låter, videoer eller podcaster) satt på pause. Hvis du hører på
direkte streamet lyd, vil denne dempes og ikke settes på pause under samtalen. Når du avslutter
samtalen, fortstetter avspillingen eller streamingen.
Svare på eller avslutte en samtale
Trykk på lyd-/ringeknappen
/ .
Bruke samtale venter-funksjonen
/ for å sette den første samtalen på vent og svare på den andre
Trykk først på knappen
samtalen. Hvis du vil bytte mellom samtalene, holder du nede lyd-/ringeknappen
/ i to
sekunder. Hvis du vil avslutte den andre samtalen og hente tilbake den første samtalen, trykker
du på lyd-/ringeknappen
/ .
Avslå en samtale
Hold nede lyd-/ringeknappen

/ i to sekunder.
10

Slå nummeret på nytt
Dobbeltrykk på lyd-/ringeknappen

/ for å slå det siste nummeret du ringte.
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Flere funksjoner

DeepSleep-modus

Hvis du har hodesettet på, men utenfor rekkevidden til den sammenkoblede telefonen i mer enn
20 minutter, vil hodesettet spare på batteristrømmen ved å gå i DeepSleep™-modus.
Når du er innenfor rekkevidden til telefonen igjen, trykker du på en av knappene for å gå ut av
DeepSleep-modusen. Hvis telefonen også ringer, trykker du på ringeknappen igjen for å svare
på samtalen.

Være tilkoblet

Bluetooth har en rekkevidde på opptil 10 meter mellom telefonen og øreproppene før lyden blir
svakere og tilkoblingen mistes.
Øreproppene prøver å koble til en tapt Bluetooth-tilkobling på nytt. Hvis de ikke klarer det,
trykker du på lyd-/ringeknappen én gang, eller kobler til på nytt manuelt via telefonens meny
for Bluetooth-enheter.

Talevarslinger

Hodesettet snakker engelsk.
Liste over talevarslinger
• "Battery low/medium/high" (Batterinivået er lavt/middels/høyt)
• "Connection switched" (Tilkobling endret)
• "Headset connected" (Hodesettet er tilkoblet)
• "Not connected" (Ikke tilkoblet)
• "Mute on/off" (Demping av/på)
• "Pairing" (Sammenkobling)
• "Pairing successful" (Vellykket sammenkobling)
• "Power on/off" (Strøm av/på)
• "Recharge Headset" (Lade opp hodesett på nytt)
• "Redial" (Slå nummeret på nytt)

Gjenopprette
fabrikkinnstillinger

Når du gjenoppretter øreproppene til fabrikkinnstillingene, slettes listen over sammenkoblede
enheter.
1

Først må du sette øreproppene i sammenkoblingsmodus. Velg blant følgende:
• Med øreproppene slått av trykker du på og holder nede lyd-/ringeknappen til du hører "pairing"
(sammenkobling) eller
• Med øreproppene slått på og ikke under en samtale trykker du på og holder nede knappene for
volum opp (+) og ned (–) til du hører "pairing" (sammenkobling)
Indikatorlampen på høyre ørepropp blinker rødt og blått for å indikere
sammenkoblingsmodusen.

2

Og mens øreproppene er i sammenkoblingsmodus trykker du på og holder nede knappene for
volum opp (+) og ned (–) til lampen blinker lilla.
Etter tilbakestillingen, slås øreproppene av.
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Spesifikasjoner

Tale-/lyttetid

Opptil 4,5 timers taletid / 5 timers snakketid*

Standby-tid

Opptil 10 dager*

DeepSleep-teknologi

Gir opptil 180 dager* med batteri

Rekkevidde

Opptil 10 meter fra telefon eller nettbrett

Vekten på hodetelefonene

14 gram

Lyd

HQ-tilpasset SBC-kodek, 6 mm neodymhøyttalere,
frekvensrespons 20–20 000 Hz, total harmonisk
forstyrrelse <5 %, følsomhet 104 dBspl/mW ved 1 kHz

Støyreduksjon

Digital signalbehandling (DSP – Digital Signal
Processing):
• Fullstendig dupleksekkoavbrytelse
• Støyreduksjon i sanntid
• Taleklarhet

Fuktbeskyttelse

P2i-nanobelegg for svette- og fuktbeskyttelse

Ladetilkobling

Mikro-USB-lading

Batteritype

Oppladbar lithium-ion-polymer som ikke kan byttes ut

Ladetid (maks.)

2,5 timer (Strømkrav 5 V DC – 180 mA)

Bluetooth 2.0 + EDR

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2, Audio/
Video Remote Control Profile (AVRCP) v1.4, Handsfree
Profile (HFP) v1.6 og Headset Profile (HSP) v1.1

Drifts- og oppbevaringstemperatur

0–40 °C)

MERK *Ytelsen er avhengig av batteriet og kan variere fra enhet til enhet.
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Brukerstøtte

plantronics.com/support
EN
Tlf.: 0800 410014

FI
Tlf.: 0800 117095

NO
Tlf.: 80011336

AR
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

FR
Tlf.: 0800 945770

PL
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

CS
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

GA
Tlf.: 1800 551 896

PT
Tlf.: 0800 84 45 17

DA
Tlf.: 80 88 46 10

HE
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

RO
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

DE
Tyskland: 0800 9323 400

HU
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

RU
Tlf.: 8-800-200-79-92

Østerrike: 0800 242 500

Tlf.: +44 (0)1793 842443*

Sveits: 0800 932 340
EL
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

IT
Tlf.: 800 950934

SV
Tlf.: 0200 21 46 81

ES
Tlf.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876

TR
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

BE 0800 39202
LUX 800 24870

MERK *Støtte på engelsk
Sikkerhetsinformasjon: se det separate heftet For din sikkerhet
Informasjon om to års begrenset garanti: plantronics.com/warranty
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TRENGER DU MER HJELP?
plantronics.com/support

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2013 Plantronics, Inc. Med enerett. Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc., og all bruk fra Plantronics' side er under lisens. Alle

andre varemerker eies av sine respektive eiere.
Amerikanske patenter under godkjenning
200674-19 (09.13)

