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Prezentare generală

R

Open Listening
OFF

ANC

Volumul

Rotiţi Volum

Redare/Pauză muzică

3.5mm

înainte (+) sau înapoi (–) pentru a controla volumul.

Apăsaţi scurt butonul de redare/

pauză.

NOTĂ Deoarece căştile dvs. sunt echipate cu senzori, dacă în timp ce redaţi muzică vă veţi da jos

căştile, muzica va fi întreruptă. Dacă vă puneţi din nou căştile, muzica va continua (funcţionalitatea
variază în funcţie de aplicaţie şi nu funcţionează pentru aplicaţiile web).

Selectarea piesei
Deschidere Ascultare

Anularea activă a
zgomotului
Încărcare

Atingeţi butonul Înainte

sau butonul

Înapoi pentru a controla selectarea melodiei.

1

Pentru a asculta ceea ce este în jurul dvs., glisaţi comutatorul pentru a activa modul Deschidere
ascultare atunci când nu sunteţi în timpul unui apel.

2

Pentru a mări sau a micşora nivelul, întoarceţi rotiţa pentru volum
atunci când nu vă aflaţi în timpul unui apel.

înainte (+) sau înapoi (–),

Glisaţi comutatorul pentru a activa sau dezactiva anularea activă a zgomotului (ANC) pentru a filtra
zgomotele nedorite.
Pentru încărcarea completă a căştilor sunt necesare până la 3 ore. LED-urile se sting după
finalizarea încărcării.
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SFAT Pentru a verifica starea bateriei căştilor, atingeţi butonul Apel în timp ce purtaţi căştile.
Căştile trebuie să fie în stare inactivă.

Căştile permit o durată de ascultare de până la 24 de ore.

Dezactivare/reactivare
sunet

În timpul unui apel activ, alegeţi:
• Atingeţi butonul roşu de dezactivare sunet
• Puneţi/scoateţi casca în timpul unui apel activ (necesită senzori active smart)

Preluare apel

Alegeţi:
• Puneţi casca pentru a prelua un apel sau
• Atingeţi butonul Apel

Încheierea unui apel
Reapelarea ultimului apel

Atingeţi butonul Apel

pentru a încheia apelul curent.

Apăsaţi scurt de două ori pe butonul Apel .

Pornirea/Oprirea

Glisaţi comutatorul

Mod împerechere

Glisaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare către pictograma Bluetooth până când LED-urile
luminează în roşu şi albastru.

Siguranţa înainte de toate

pentru pornire sau oprire.

Citiţi ghidul cu instrucţiuni de siguranţă pentru informaţii importante privind siguranţa, încărcarea,
bateria şi normele înainte de a utiliza casca.
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Împerechere

Împerecheaţi casca

Prima dată când porniţi căştile, procesul de împerechere începe.

NOTĂ Dacă telefonul dvs. acceptă funcţia Near Field Communication (NFC), mergeţi la Asociere NFC
(Android).
1

2

Deplasaţi comutatorul de alimentare în poziţia pornit. Auziţi „Pairing” (Se împerechează) şi LED-uri
luminează intermitent în roşu şi albastru.

Activaţi Bluetooth® pe telefonul dvs. şi setaţi-l pentru a căuta dispozitive noi.
• iPhoneSetări > Bluetooth > Pornit*
• AndroidSetări > Bluetooth:Pornit > Scanare după dispozitive*

NOTĂ *Meniurile pot varia în funcţie de dispozitiv.
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Selectaţi "PLT BB PRO 2".
Dacă este necesar, introduceţi patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptaţi
conexiunea.
Odată ce aceasta este împerecheată cu succes, auziţi „împerechere reuşită” şi LED-urile vor înceta
să lumineze intermitent.

Împerecherea NFC
(Android)

1

BackBeat PRO 2 Ediţie specială Asiguraţi-vă că funcţia NFC este pornită şi că ecranul telefonului
este deblocat. (Telefoanele pot fi diferite.)

2

Atingeţi şi menţineţi căştile pe locaţia etichetei NFC a telefonului până la finalizarea împerecherii
NFC. Dacă este necesar, acceptaţi conexiunea.
NOTĂ Eticheta NFC a căştilor se află în exteriorul cupei extraauriculare din partea stângă. (Locaţiile
etichetelor telefoanelor diferă).
L

Împerecherea unui al
doilea dispozitiv

R

1

Glisaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare către pictograma Bluetooth până când LED-urile
luminează în roşu şi albastru.

2

Activaţi Bluetooth pe al doilea dispozitiv şi urmaţi paşii 2 şi 3 din "Asociere".
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Mai multe caracteristici

Utilizarea senzorilor

Senzorii inteligenţi răspund atunci când vă puneţi sau scoateţi căştile.
Prin punerea căştilor:
• Reluaţi muzica întreruptă
• Preluaţi un apel de intrare de pe telefonul mobil
Prin scoaterea căştilor:
• Întrerupeţi muzica (în timpul redării)
Activarea sau dezactivarea senzorilor
Atunci când căştile sunt activate şi în stare inactivă, menţineţi apăsat butonul microfonului
butonul de apel timp de peste 4 secunde până când auziţi "Smart sensors off" (Senzori
inteligenţi dezactivaţi). Repetaţi pentru a reactiva.

Resetarea senzorilor

şi

Se recomandă resetarea senzorilor dacă aceştia nu funcţionează conform aşteptărilor.
Pentru resetarea senzorilor, conectaţi casca direct la portul USB al calculatorului şi poziţionaţi-o cu
elementul pentru ureche în sus, pe o suprafaţă nemetalică plană, timp de peste 10 secunde.

Obţineţi Plantronics HUB

Descoperiţi modul în care aplicaţiile Plantronics Hub aduc funcţii suplimentarea căştilor dvs.
Accesaţi plantronics.com/software şi descărcaţi Plantronics Hub în:
• Modificaţi limba (Numai Plantronics Hub pentru Windows şi Mac)
• Primiţi actualizări firmware (Numai Plantronics Hub pentru Windows şi Mac)
• Personalizarea setărilor căştii
• Găsiţi căştile pierdute
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Asistenţă

RO
Tel: 0800 410014

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*

*Asistenţă în limba engleză
Pentru detalii legate de garanţie, accesaţi plantronics.com/warranty.

AVEŢI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENŢĂ?
plantronics.com/support
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