Série BackBeat FIT 300
Guia do usuário
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Visão geral dos controles em linha
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Porta de carregamento
Luz indicadora do headset (LED)
Botão central: Reproduzir/pausar música
Botão central: ative a discagem por voz, pesquisa e outros controles do smartphone
Botão central: Atender/encerrar/recusar chamada
Botão central: rediscar
Botão central: Ligar/desligar
Botão central: verificação de status; nível de bateria e status da conexão
+

Botão de aumento de volume: avançar para a próxima faixa

+

Botão de aumento de volume: aumentar volume

-

Botão de redução de volume: reproduzir faixa anterior

-

Botão de redução de volume: diminuir volume

+ ou -

Mantenha sua segurança

Botão de volume: ativar/desativar som

Leia o guia de segurança para informações importantes sobre segurança, carregamento, bateria e
de regulamentação, antes de usar o seu novo headset.
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Emparelhar

Emparelhar-se

Ao ligar o headset pela primeira vez, o processo de emparelhamento será iniciado.
1

2

Ligue o headset, pressionando o botão central até ouvir “pair mode” (modo de emparelhamento), e
o LED piscar em red and blue.

Ative o Bluetooth® em seu telefone para buscar novos dispositivos.
• iPhone > Ajustes > Bluetooth > Ativado*
• Android > Configurações > Bluetooth > Ativado > Verificação*

NOTA: *Os menus podem variar em cada dispositivo.
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Selecione “PLT BBFIT300 SERIES .”
Se necessário, digite quatro zeros (0000) para a senha ou para aceitar a conexão.
Assim que concluir o emparelhamento com sucesso, você ouvirá "pairing successful"
(emparelhamento com sucesso) e o LED indicador para de piscar.

Modo de emparelhamento

Com o headset desligado, mantenha pressionado o botão central até ouvir "Pairing"
(Emparelhamento).
NOTA: É possível conectar até 2 dispositivos ao headset.
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Procedimentos básicos

Ligar ou Desligar

Pressione o botão central por dois segundos até ouvir "power on" (ligar) ou "power off" (desligar).
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Atender ou encerrar uma
chamada

Ajustar o volume

Toque no botão central .

Toque no botão Aumentar volume (+) ou Diminuir volume (–).
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Música e mais

Ouça suas músicas, podcasts e áudios de navegação e de outras transmissões em seu headset.

NOTA: A funcionalidade varia conforme o aplicativo.
Reproduzir ou pausar áudio
Toque no botão central.

Avançar para a próxima faixa
Pressione o botão Aumentar volume (+) por mais de 1 segundo.
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Reiniciar faixa
Enquanto o áudio estiver pausado, toque no botão central. Você ouvirá a faixa voltar a ser
reproduzida.

Reproduzir última faixa
Pressione o botão de diminuição de volume até ouvir o toque de confirmação para reiniciar a faixa
atual. Pressione o botão duas vezes (até ouvir o toque de confirmação) para voltar para a faixa
anterior.

Acesse os controles de música e de chamada
Acesse o controle em linha com a mão que parecer mais natural para você.
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Reconectar

Se o headset perder a conexão Bluetooth com o telefone, ele automaticamente tentará se
reconectar.
Caso não seja possível reconectar o headset, toque em qualquer tecla conecte-o manualmente
usando o Bluetooth do telefone. Se o headset permanecer fora do alcance por mais de 90
minutos, o modo DeepSleep será ativado.

Interrupção do som do
headset

Redial

Durante uma conversa, pressione e segure o botão de aumentar volume ou o botão de diminuir
volume até você ouvir "mute on" (som desativado) ou "mute off" (som ativado). Um alerta será
repetido a cada 15 minutos quando o som estiver desativado.

Toque duas vezes no botão central para ligar para o último número chamado.
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Carregar e usar

Carregar

A porta que cobre a porta de carregamento está localizada no lado esquerdo do controlador de
linha. Abra-a com suas unhas. Para obter o melhor desempenho, carregue totalmente a bateria
antes do uso.

Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o tempo de carregamento total dos fones é de até
2 horas. A luz indicadora acende em vermelho durante o carregamento e desliga quando
concluído.

Obter a melhor qualidade
de som

Para obter a melhor qualidade de som, uma boa vedação do canal auricular é essencial.
Experimente os três diferentes tamanhos das pontas auriculares para descobrir qual deles melhor
se adéqua a você. É possível escolher um tamanho de ponta auricular diferente para cada ouvido
para obter melhor encaixe. A marcação na ponta auricular direita é maior que a da esquerda.

1

Experimentar Coloque os fones em seus ouvidos e certifique-se de que o loop estabilizador esteja
posicionado seguramente no seu ouvido para garantir estabilidade.

O loop estabilizador deverá ficar confortável quando for seguramente posicionado em seu ouvido.
Escute sua música favorita enquanto experimenta cada ponta auricular, e escolhe aquela que lhe
proporcionar o melhor encaixe e qualidade de som.
2

Remover a ponta auricular Para remover a ponta auricular, puxe-a com força moderada.
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Usar o headset

3

Substituir a ponta auricular Empurre a ponta auricular em direção à ponta do fone marcado com
"L" ou "R", com a marcação na ponta auricular de borracha alinhada com a marcação de plástico
elevada na ponta do fone.
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Limpar a ponta auricular Quando as pontas auriculares estiverem sujas, recomendamos que você
as limpe usando um pano com álcool ou um cotonete embebido em álcool isopropílico. O álcool
matará as bactérias que podem causar mau cheiro e eliminar qualquer sujeira e cera de ouvido.
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Quando cabo estiver sujo, recomendamos que você use um pano úmido com sabão para limpar o
cabo conforme necessário

1

Passe o fio do headset por trás de seu pescoço e fixe o clip de roupa na parte de trás de sua camisa
para maximizar o ajuste e estabilidade dos fones.

2

Para melhorar o ajuste e estabilidade, você também pode fixar o excesso de fio em um loop com o
prendedor, em vez de acoplá-lo à sua roupa.
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Recursos do headset

Carga rápida
Emparelhar diversos
dispositivos

Usar dois dispositivos

Carregue pilhas sem carga por 15 minutos para até uma hora de música.
Seus fones podem emparelhar e conectar dois dispositivos. Para entrar no modo de
emparelhamento após o primeiro processo de emparelhamento, comece com os fones ligados e
em estado inativo. Pressione e segure o botão de aumentar/diminuir o volume ao mesmo tempo
até você ouvir "pair mode" (modo de emparelhamento) e o LED piscar nas cores vermelha e azul.

É fácil atender a chamadas de dois dispositivos.
Quando estiver em uma chamada, você ouvirá um toque de notificação de uma chamada recebida
no segundo dispositivo emparelhado.
Para atender a uma segunda chamada de outro dispositivo, toque no botão central para encerrar a
chamada atual automaticamente atender a nova chamada. Se você optar por não atender à
segunda chamada, ela será transferida para seu correio de voz.
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Controle de voz

Avisos de voz

Siri, Google Now™ e Cortana Quando não estiver em uma chamada, pressione e segure o botão
Voz por dois segundos até ouvir o tom. Aguarde a notificação do telefone para ativar a discagem
por voz, e outros controles de voz do smartphone.

O headset informa alterações de status. Por exemplo:
“Power on” (Ligado)
"Pairing successful" (Emparelhamento concluído)
"Phone 1 connected" (Telefone 1 conectado)
"No phone is connected" (Nenhum telefone conectado)
“Mute on” (Volume desativado)
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Modo DeepSleep

Se você deixar os fones de ouvido ligados, mas fora do alcance do telefone emparelhado, por mais
de 120 minutos, seus fones conservarão a energia da bateria entrando em um modo DeepSleep.
Quando estiver novamente dentro do alcance do telefone, pressione o botão para sair do modo
DeepSleep.

Instalar o aplicativo

Aproveite ao máximo os recursos de seu headset instalando nosso aplicativo móvel Plantronics
Hub para iOS/Android. Explore todos os recursos de seu headset, visualize instruções e entre em
contato com o suporte da Plantronics, facilmente a partir de seu smartphone.
plantronics.com/software
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Suporte

EN
0800 410014

FI
0800 117095

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

HU
+44 (0)1793 842443*

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

EL
+44 (0)1793 842443*

TI
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*

*Suporte em inglês
Para obter detalhes sobre a garantia, acesse plantronics.com/warranty.

AINDA PRECISA DE AJUDA?
plantronics.com/support
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