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Oversikt

R

Open Listening
OFF

3.5mm

ANC

Volum

Roter volumhjulet

Spille musikk / sette
musikk på pause

Trykk på knappen for start/pause

Aktiv støydemping
Lade

.

MERK Ettersom hodesettet er utstyrt med sensorer, settes musikken på pause hvis du spiller av

musikk og tar av deg hodesettet. Hvis du tar på deg hodesettet, begynner musikken å spille igjen
(funksjonaliteten varierer i henhold til program og fungerer ikke med nettbaserte apper).

Sporvalg
Åpne for lytting

fremover (+) eller bakover (–) for å justere volumet.

Trykk på fremoverknappen

eller bakoverknappen

for å endre spor.

1

Hvis du vil høre omgivelsene, skyver du bryteren for å aktivere modusen Åpne for lytting når du
ikke er i en samtale.

2

For å øke eller redusere nivået roterer du volumhjulet
er i en samtale.

fremover (+) eller bakover (–) når du ikke

Skyv på bryteren for å aktivere eller deaktivere ANC for å blokkere uønsket støy.
Det tar opptil tre timer å lade opp hodetelefonene. Lampene slås av når ladingen er fullført.
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TIPS Hvis du vil kontrollere batteristatusen til hodetelefonene, trykker du på ringeknappen mens du
har på deg hodetelefonene. Hodetelefonene må være inaktive.
Hodetelefonene har en lyttetid på opptil 24 timer.

Dempe
Besvare eller avslutte et
anrop
Ringe tilbake til siste
samtale
Strøm av/på
Sammenkoble modus
Vær trygg

Under en samtale trykker du på dempeknappen . Du hører "mute on" (demping på) eller "mute off"
(demping av). Mens mikrofonen er dempet, gjentas et varsel hvert 15. minutt.
Trykk på anropsknappen

MERK Ettersom hodesettet er utstyrt med sensorer, kan du besvare et anrop ved å ta på deg
hodesettet.
Dobbelttrykk på ringeknappen .
Skyv bryteren

for å slå strømmen av eller på.

Skyv og hold av/på-knappen mot Bluetooth-ikonet til lampene blinker rødt og blått.
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 hodetelefonene, starter sammenkoblingsprosessen.

MERK Hvis telefonen støtter NFC (Near Field Communication), kan du gå til NFC pairing (NFCsammenkobling) (Android).
1

2

Skyv strømbryteren på. Du hører "pairing" (sammenkobler) og lampene 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 BB PRO 2.
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" (sammenkobling utført), og lampene
slutter å blinke.

NFC-sammenkobling
(Android)

1

Kun på BackBeat PRO 2 Special Edition Kontroller at NFC er på, og at telefonskjermen ikke er låst.
(Kan variere fra telefon til telefon.)

2

Hold hodesettet inntil telefonens NFC-brikke til NFC-sammenkoblingen er gjennomført. Hvis du
blir spurt om det, godtar du sammenkoblingen.
MERK NFC-brikken til hodetelefonene ligger på utsiden av den venstre ørekoppen. (Plasseringen til
telefonbrikken kan variere fra modell til modell.)
L

Sammenkoble en andre
enhet

R

1

Skyv og hold av/på-knappen mot Bluetooth-ikonet til lampene blinker rødt og blått.

2

Aktiver Bluetooth på den andre enheten, og følg trinn 2 og 3 under Sammenkobling.
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Flere funksjoner

Bruke sensorer

Smart Sensors reagerer når du tar hodetelefonene av eller på.
Når du tar på deg hodetelefonene vil de:
• gjenoppta avspilling av musikk
• svare på et innkommende mobilanrop
Når du tar av deg hodetelefonene vil de:
• sette musikk på pause (mens musikken spilles av)
Aktivere eller deaktivere sensorer
Når hodetelefonene er slått på eller i en inaktiv tilstand, trykker du på og holder nede
mikrofonknappen og anropsknappen i mer enn fire sekunder til du hører "Smart sensors off"
(Smartsensorer av). Gjenta for å reaktivere.

Tilbakestille sensorer

Du må tilbakestille sensorene hvis de ikke fungerer som de skal.
Du kan tilbakestill hodesettsensorene ved å koble hodesettet direkte til datamaskinens USB-port
og plassere det, med øreklokkene opp, på en flat, ikke-metallisk overflate i over ti sekunder.

Skaffe seg Plantronics
HUB
Finn ut hvordan applikasjonene til Plantronics Hub gir ekstra funksjoner til hodesettet. Gå til
plantronics.com/software og last ned Plantronics Hub til:
• endre språk (kun Plantronics Hub til Windows og Mac)
• få fastvareoppdateringer (kun Plantronics Hub til Windows og Mac)
• Tilpasse hodesettinnstillinger
• finne et mistet hodesett
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Brukerstøtte

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
Østerrike 0800 242 500
Sveits: 0800 932 340

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

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

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
BE 0800 39202
LUX 800 24870

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

*Støtte på engelsk
Hvis du vil ha informasjon om garanti, kan du gå til plantronics.com/warranty.

TRENGER DU MER HJELP?
plantronics.com/support
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