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Przegląd

R

Open Listening
OFF

ANC

głośność

Obróć pokrętło głośności

Rozpoczęcie/wstrzymanie
odtwarzania

Aktywna redukcja
szumów
Ładowanie

do przodu (+) lub do tyłu (–), aby wyregulować głośność.

Naciśnij przycisk odtwarzania/wstrzymywania odtwarzania

.

NOTA Słuchawka jest wyposażona w czujniki, za sprawą których po zdjęciu słuchawki odtwarzanie

muzyki zostanie wstrzymane. Po założeniu słuchawki odtwarzanie muzyki zostanie wznowione
(funkcja różni się zależnie od aplikacji i nie działa z aplikacjami internetowymi).

Wybieranie utworów
Słuchanie otoczenia

3.5mm

Dotknij przycisku Następny

lub Poprzedni

, aby wybrać utwór.

1

Aby słyszeć dźwięki z zewnątrz, przesuń przełącznik aktywujący tryb słuchania otoczenia, gdy nie
prowadzisz rozmowy.
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Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom czułości, obróć pokrętło głośności
tyłu (–), gdy nie prowadzisz rozmowy.

do przodu (+) lub do

Przełącznik pozwala włączyć i wyłączyć funkcję ANC, aby stłumić niechciane odgłosy z otoczenia.
Proces pełnego ładowania akumulatorów słuchawek trwa do 3 godzin.
Po zakończeniu ładowania wskaźniki LED zgasną.
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WSKAZÓWKA Aby sprawdzić stan naładowania akumulatora słuchawek,
załóż słuchawki i naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy .
Słuchawki muszą znajdować się w stanie czuwania.
Słuchawki oferują do 24 godzin czasu słuchania.

Wyciszanie

Odebranie lub
zakończenie rozmowy
Wybieranie numeru
ostatniej rozmowy
Włączanie/wyłączanie
zasilania

Podczas rozmowy naciśnij przycisk wyłączenia mikrofonu . Usłyszysz komunikat „Mute on”
(wyłączenie mikrofonu) lub „Mute off” (włączenie mikrofonu). Gdy mikrofon jest wyłączony,
komunikat ten powtarzany jest co 15 minut.
Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy .

NOTA Słuchawka jest wyposażona w czujniki, które pozwalają odebrać połączenia przez samo
założenie słuchawki.
Naciśnij dwukrotnie przycisk odbioru/zakończenia rozmowy .
Przesuń przełącznik , aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Tryb parowania

Naciśnij przycisk zasilania i przesuń go w stronę ikony Bluetooth, aż wskaźniki LED zaczną
migać na czerwono i niebiesko.

Zapewnij sobie
bezpieczeństwo

Przed użyciem słuchawki należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa,
ładowania, akumulatora oraz informacjami prawnymi.
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Parowanie

Parowanie

Proces parowania rozpocznie się po pierwszym włączeniu słuchawek.

NOTA Jeśli Twój telefon obsługuje technologię komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), przejdź do opcji
Parowanie NFC (Android).
1

2

Przesuń przełącznik suwakowy do pozycji włączonej. Usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie), a
wskaźniki LED zaczną migać na czerwony i niebieski.

Włączyć funkcję Bluetooth® w swoim telefonie i ustawić dla niej wyszukiwanie nowych urządzeń.
• iPhoneSettings (Ustawienia) > Bluetooth > On* (Wł.)
• AndroidSettings (Ustawienia) > Bluetooth:On (Wł.) > Scan for devices* (Wyszukaj urządzenia)

NOTA * Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.
3

Wybierz „PLT BB PRO 2”.
W razie potrzeby wpisz cztery zera (0000) jako hasło lub zaakceptuj połączenie.
Po udanym sparowaniu usłyszysz komunikat „pairing successful” (parowanie udane), a wskaźnik
LED przestaną migać.

Parowanie NFC (Android)

1

Dotyczy tylko BackBeat PRO 2 Special Edition: sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona, i odblokuj
ekran telefonu. (Funkcje mogą różnić się w zależności od telefonu).
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Włącz słuchawki, przyłóż je do znacznika NFC na telefonie i poczekaj na zakończenie procesu
parowania. W razie potrzeby zaakceptuj połączanie.
NOTA Znacznik NFC słuchawek znajduje się na zewnętrznej powierzchni lewej słuchawki.
(Umiejscowienie znacznika NFC na telefonach różni się w zależności od modelu).
L

Parowanie z drugim
urządzeniem

R

1

Naciśnij przycisk zasilania i przesuń go w stronę ikony Bluetooth, aż wskaźniki LED zaczną migać
na czerwono i niebiesko.

2

Uruchom funkcję Bluetooth w drugim urządzeniu i wykonaj kroki 2 i 3 sekcji „Parowanie”.
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Więcej funkcji

Korzystanie z czujników

Czujniki Smart Sensor reagują na założenie oraz zdjęcie słuchawek.
Założenie słuchawek powoduje:
• Wznowienie wstrzymanego odtwarzania muzyki
• Odebranie rozmowy przychodzącej w telefonie komórkowym
Zdjęcie słuchawek powoduje:
• Wstrzymanie muzyki (jeśli jest odtwarzana)
Włączenie/wyłączenie czujników
Gdy słuchawki są włączone i w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przyciski mikrofonu i
odbioru/zakończenia rozmowy przez ponad 4 sekundy, aż usłyszysz komunikat „Smart sensors
off” (czujniki Smart Sensor wyłączone). Powtórz czynność, aby ponownie włączyć czujniki.

Resetowanie czujników

Jeśli czujniki działają nieprawidłowo, być może trzeba je zresetować.
Aby zresetować czujniki słuchawek, podłącz je bezpośrednio do złącza USB komputera i połóż na
płaskiej, niemetalowej powierzchni na co najmniej 10 sekund, z czaszami skierowanymi do góry.

Pobierz Plantronics HUB

Odkryj aplikację Plantronics Hub, która wzbogaci Twoją słuchawkę o dodatkowe funkcje. Przejdź
na stronę plantronics.com/software i pobierz aplikację Plantronics Hub, która pozawala:
• Zmienić język (tylko Plantronics Hub dla systemu Windows i komputerów Mac)
• Pobierać aktualizacje oprogramowania sprzętowego (tylko Plantronics Hub dla systemu Windows
i komputerów Mac)
• Dostosować ustawienia słuchawki
• Znaleźć zgubioną słuchawkę
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Pomoc

PL
Tel.: 0800 410 014

FI
Tel.: 0800 117095

NO
Tel.: 80011336

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

FR
Tel.: 0800 945770

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

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

GA
Tel.: 1800 551 896

PT
Tel.: 0800 84 45 17

DA
Tel.: 80 88 46 10

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

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

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

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

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

EL
Tel.: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel.: 800 950934

SV
Tel.: 0200 21 46 81

ES
Tel.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

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

* Pomoc w języku angielskim

POTRZEBUJESZ POMOCY?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

Plantronics BV
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Santa Cruz, CA 95060

Scorpius 140

Stany Zjednoczone

2132 LR Hoofddorp, Holandia
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