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Översikt över inbyggd fjärrkontroll
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Laddningsuttag
Indikatorlampa för headsetet (LED)
Mittenknapp: spelar upp/pausar musik
Mittenknapp: aktiverar röstuppringning, sökning och andra funktioner för
smarttelefonen
Mittenknapp: svarar på/avslutar/avvisar samtal
Mittenknapp: återuppringning
Mittenknapp: ström på/av
Mittenknapp: statuskontroll, batterinivå och anslutningsstatus
+

Knapp för höjning av volym: hoppar till nästa spår

+

Knapp för höjning av volym: höjer volymen

-

Knapp för sänkning av volym: spelar upp föregående spår

-

Knappen för sänkning av volym: sänker volymen

+ eller -

Var försiktig

Knapp för höjning och sänkning av volym: ljud på/av

Läs broschyren med säkerhetsinformation som innehåller viktig information om säkerhet,
laddning, batteri och föreskrifter innan du börjar använda det nya headsetet.
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Parkoppla

Parkoppla

Första gången du startar ditt headset börjar parkopplingen.
1

2

Aktivera headsetet genom att trycka på mittenknappen tills du hör ”pairing” (parkoppling) och
lampan blinkar red and blue.

Aktivera Bluetooth® på telefonen och sök efter nya enheter.
• iPhone > Inställningar > Bluetooth > På*
• Android > Inställningar > Bluetooth > På > Sök*

OBSERVERA *Menyerna kan variera med olika enheter.
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Välj ”PLT BBFIT300 SERIES ”.
Om det behövs anger du fyra nollor (0000) som lösenord eller godkänner anslutningen.
När enheterna är parkopplade hörs ”pairing successful” (parkoppling slutförd) och indikatorlampan
slutar blinka.

Parkopplingsläge

Med headsetet avstängt håller du mittenknappen nedtryckt tills du hör ”pairing” (parkoppling).

OBSERVERA Du kan ansluta upp till 2 enheter till headsetet.
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Grunderna

Sätta på eller stänga av
strömmen

Tryck på mittenknappen i två sekunder tills du hör ”power on” eller ”power off” (ström på/ström
av).

5

Besvara eller avsluta ett
samtal

Justera volymen

Tryck på mittenknappen .

Tryck på volym upp (+) eller volym ned (–).

6

Musik och mer

Lyssna på musik, poddsändningar, navigeringstips och annat direktuppspelat ljud på headsetet.

OBSERVERA Funktionerna varierar beroende på det aktuella programmet.
Spela upp eller pausa ljud
Tryck på mittenknappen.

Hoppa till nästa spår
Håll in volym upp (+) i mer än en sekund.

7

Starta om spår
Om du trycker på mittenknappen medan ljudet är pausat hör du att spåret startas om.

Spela upp föregående spår
Tryck på knappen för sänkning av volym tills du hör en bekräftelseton för att starta om aktuellt
spår. Tryck på knappen två gånger (varje tryckning tills bekräftelsetonen hörs) om du vill hoppa till
föregående spår.

Få åtkomst till musik- och samtalskontroller
Använd det sladdmonterade reglaget med höger eller vänster hand – det som passar dig bäst.
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Anslut igen

Om ditt headset förlorar Bluetooth-anslutningen med telefonen försöker anslutningen upprättas
automatiskt.
Om headsetet inte kan återansluta trycker du på valfri knapp en gång eller återupprättar
anslutningen manuellt via Bluetooth i telefonen. Om ditt headset är utanför räckvidden i mer än
90 minuter aktiveras DeepSleep-läget.

Stäng av mikrofonen på
headsetet

Återuppringning

Under ett samtal trycker du på och håller ned volym upp eller volym ned tills du hör ”mute on”
(mikrofon avstängd) eller ”mute off” (mikrofon på). Ett meddelande upprepas var 15:e minut när
mikrofonen är avstängd.

Tryck två gånger på mittenknappen om du vill ringa det senast slagna numret.
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Ladda och anpassa

Ladda

Luckan som täcker laddningsporten sitter på vänster sida av sladdmonterade kontrollenheten.
Öppna den med dina naglar. För optimal prestanda bör du ladda batteriet helt innan användning.

Det tar upp till 2 timmar att ladda hörlurarna från tomt till fullt laddat batteri. När de laddas lyser
indikatorlampan rött, och den slutar lysa när laddningen är färdig.

Få optimal ljudkvalitet

För att få optimal ljudkvalitet är det viktigt att öronsnäckorna passar dina öron. Prova de tre olika
storlekarna på öronkuddarna för att hitta den storlek som passar dig bäst. Det kan hända att du
behöver olika storlekar för varje öra. Skåran är större på den högra öronkudden än den vänstra.

1

Prova öronsnäckorna Trä in öronsnäckorna i öronen och se till att de stabiliserande öronbyglarna
sitter bra i öronen.

Den stabiliserade öronbygeln ska kännas bekväm när den sitter säkert i örat.
Lystna på din favoritmusik medan du provar de olika öronkuddarna, och välj den storlek som ger
bästa passform och ljudkvalitet.
2

Ta bort öronkudden Ta bort öronkudden genom att dra ut den rakt framåt. Du behöver använda
en del kraft.
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Använda headsetet

3

Byta ut öronkudden Tryck fast öronkudden på öronsnäckan märkt med L eller R.
Gummiöronkuddens skåra ska vara i linje med den upphöjda plastupphöjningen på öronsnäckan.

4

Rengöra öronkudden När öronkuddarna blir smutsiga rekommenderas det att du torkar av den
med en alkoholindränkt trasa eller en bomullspinne doppad i isopropanol. Alkoholen dödar
bakterier som kan lukta illa och tar bort smuts och öronvax.

5

När sladden blir smutsig rekommenderas du att använda en fuktig, intvålad trasa för att rengöra
den.

1

Lägg headsetsladden bakom nacken och fäst klädklämman på baksidan av tröjan för maximal
passform och stabilitet.

2

Ett annat alternativ för bättre passform och stabilitet är att rulla upp sladden i en ögla med
klädklämman i stället för att fästa den på kläderna.
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Headsetfunktioner

Snabbladdning
Parkoppla flera enheter

Använda två enheter

Ladda ett tomt batteri i 15 minuter för upp till 1 timmes musiklyssning.
Öronsnäckorna kan parkoppla och ansluta två enheter. Om du vill starta parkopplingsläget efter
den första parkopplingsprocessen startar du med öronsnäckorna på och i viloläge. Håll in volym
upp- och volym ned-knapparna samtidigt tills du hör ”pair mode” (parkopplingsläge) och
indikatorlampan blinkar rött och blått.

Det är enkelt att besvara samtal från två enheter.
När du redan är i samtal hörs en ringsignalsavisering för det inkommande samtalet på den andra
parkopplade enheten.
Om du vill svara på ett annat samtal från den andra enheten trycker du på mittenknappen . Då
avslutas det pågående samtalet och du besvarar det nya samtalet automatiskt. Om du väljer att
inte svara överförs det andra samtalet till röstbrevlådan.
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Röststyrning

Röstmeddelanden

Siri, Google Now™, Cortana Håll samtalsknappen nedtryckt i 2 sekunder när du inte är i samtal tills
du hör tonen. Vänta på telefonmeddelandet som aktiverar röstuppringning, sökning och andra
röststyrningsfunktioner för smarttelefonen.

Headsetet informerar dig om statusändringar. Till exempel:
”Power on” (ström på)
”Pairing successful” (parkoppling slutförd)
"Phone 1 connected" (telefon 1 ansluten)
"No phone is connected" (ingen telefon är ansluten)
”Mute on” (mikrofon avstängd)
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DeepSleep-läge

Om du lämnar hörlurarna påslagna, men utanför räckvidden för den parkopplade telefonen i mer
än 120 minuter, aktiveras DeepSleep-läget för headsetet, vilket innebär att du sparar
batteriladdning.
När öronsnäckorna är inom räckvidden för telefonen igen trycker du bara på mittenknappen så
avslutas DeepSleep-läget.

Installera appen

Få ut maximalt av ditt headset genom att installera vår kostnadsfria mobilapp, Plantronics Hub
för iOS/Android. Utforska alla funktioner på ditt headset, visa instruktioner och kontakta enkelt
Plantronics support från din smartphone.
plantronics.com/software
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Support

SV
0800 410014

FI
0800 117095

NO
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*

IT
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*

*Support på engelska
Fullständig garantiinformation finns på plantronics.com/warranty.

VILL DU HA MER HJÄLP?
plantronics.com/support
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