BackBeat GO 410 Serisi
Kullanım Kılavuzu
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Kulaklık setine genel bakış
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Şarj portu
Gösterge ışığı (LED)
Yanıtlama/sonlandırma: 1 kez dokunun (1x)
Açma: 2 saniye boyunca basılı tutun
Kapatma: 4 saniye boyunca basılı tutun
Bluetooth® eşleştirme: Kulaklık kapalıyken 4 saniye boyunca basılı tutun
Müzik çalma/müziği duraklatma: 1 kez dokunun (1x)
Sonraki parçaya geçiş: 2 saniye boyunca basılı tutun
Önceki parçaya geçiş: 2 saniye boyunca basılı tutun
Siri, Google
Assistant™

Güvende olun

2 saniye boyunca basılı tutun

+

Ses seviyesini artırma düğmesi: Ses seviyesini artırmak için dokunun

-

Ses seviyesini azaltma düğmesi: Ses seviyesini azaltmak için dokunun

+ ve -

Ses açma ve kısma düğmesi: Sesi kapat/sesi aç

+ ve

Etkin Gürültü Önleyici: Açmak/kapatmak için 2 saniye boyunca basılı tutun

- ve

Akıllı Mıknatıs: Açmak/kapatmak için 2 saniye boyunca basılı tutun

Yeni kulaklık setinizi kullanmaya başlamadan önce güvenlik, şarj etme, batarya ve yasal
düzenlemeler konusunda önemli bilgileri içeren güvenlik kılavuzunu mutlaka okuyun.
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Eşleştirme

Eşleştirme

Kulaklığınızı ilk kez açtığınızda eşleştirme işlemi başlar.
1

"Pairing" (Eşleştiriliyor) bildirimini duyana ve LED ışığı kırmızı ve beyaz renkte yanıp sönene kadar
Orta düğmeye basarak kulaklığı açın.

“Pairing”

:04

2

"PLT BBGO410 Serisi " (PLT BBGo400 SERİSİ) öğesini seçin.
Gerekirse parola için dört sıfır (0000) girin veya bağlantıyı kabul edin.
Eşleştirme başarılı olduğunda "pairing successful" (eşleştirme başarılı) uyarısını duyarsınız ve
gösterge ışığı yanıp sönmeyi bırakır.

Eşleştirme modu

Kulaklık kapalıyken "pairing" (eşleştiriliyor) bildirimini duyana kadar ortadaki düğmeyi basılı tutun.
NOT Kulaklığınıza en fazla 2 adet cihaz bağlayabilirsiniz.
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Uygulamanın kurulması

iOS/Android™ işletim sistemleri için tasarlanan ücretsiz uygulamamız BackBeat'i yükleyerek
kulaklığınızdan en yüksek verimi alın.
Bu uygulamayı kullanarak şunları yapabilirsiniz:
• Dil seçimi
• Özellikleri açma/kapatma
• Kulaklığımı Bul
• Kullanım kılavuzunu görüntüleme
Kulaklıkla eşleştirilmiş tüm cihazlara BackBeat uygulamasını yükleyerek en yüksek verimi alın.
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Temel bilgiler

Güç açma veya kapatma

Şarj etme ve kulağa
takma

"Power on" (Güç açık) veya "Power off" (Güç kapalı) bildirimini duyana kadar Orta düğmeye basın.

Şarj
Kulaklığın tamamen şarj edilmesi 2 saat sürer. Şarj işlemi tamamlandığında kulaklıktaki LED söner.

Ayarlama
Kutusundan çıkarıldığında orta boy kulaklık uçları kulaklıklara takılı durumdadır. Kulaklık uçlarını
(küçük, orta ve büyük boy) deneyin ve kulağınıza en uygun kulaklık ucunu seçin.

L

R
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Kulaklık ucunu değiştirme
Kulaklık uçlarını değiştirmek ve yerine yerleştirmek oldukça kolaydır. Kulaklıkta ve kulaklık ucunda
sol ve sağ göstergeleri yer alır.

Aramayı yanıtlama veya
sonlandırma
Ses ayarı

1

Kulaklık ucunu kulaklığa yerleştirmek için kulaklık ucu kancasını tutun, kulaklığın üzerine
yerleştirin, kulaklık ucunu yukarı ve kulaklığın arkasındaki çıkıntıya doğru çekin ve yerine oturtun.

2

Çıkıntının görünmediğinden ve kulaklık ucunun yerine oturduğundan emin olun.

Orta düğmeye dokunun veya internet telefonunuzu kullanın.
Ses seviyesini ayarlamak için Ses açma veya Ses kısma düğmesine basın.

Müzik
Müziği çalma veya duraklatma
Çalma/duraklatma düğmesine bir kez dokunun.

Sonraki parçaya atlama
Ses Açma (+) düğmesine 2 saniye boyunca basın.
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Önceki parçayı oynatma
Ses seviyesini azaltma (-) düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.
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Bağlı kalın

Bluetooth'un telefon ve kulaklık arasındaki çalışma "alanı" en fazla 10 metredir (33 ft); bu mesafe
aşıldığında ses giderek azalır ve bağlantı kesilir. Bağlantınız kesilirse kapsama alanına geri
döndüğünüzde kulaklığınız yeniden bağlanmaya çalışır.

Ses kapatma

Arama sırasında Ses açma ve Ses kısma düğmelerine basın. "Mute on/off" (ses kapalı/açık)
bildirimini duyarsınız.

Tekrar arama

Aradığınız son numarayı aramak için ortadaki düğmeye iki kez dokunun.
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Diğer Özellikler

İki cihaz kullanma

İki cihazdan da arama yanıtlamak çok kolay.
Arama sırasında, eşleştirilmiş ikinci cihazdan gelen aramanın sesli bildirimini duyarsınız.
Diğer cihazdan gelen ikinci aramayı yanıtlamak için geçerli aramayı sonlandırmak ve yeni çağrıyı
otomatik olarak yanıtlamak üzere ortadaki düğmeye dokunun. İkinci aramayı yanıtlamak
istemezseniz telesekretere yönlendirilir.

DeepSleep modu

Kulaklığınızı eşleştirildiği telefonun kapsama alanı dışında 90 dakika boyunca açık durumda
bırakırsanız kulaklığınız DeepSleep moduna girerek pil şarjını korur.
Telefonunuzun kapsama alanına tekrar girdiğinizde ortadaki düğmeye basarak DeepSleep
modundan çıkın.
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Akıllı mıknatıs

Kulaklıklar manyetik olarak takıldığında akıllı mıknatıs AÇIK konumdayken ANC'yi kapatarak ve
Bluetooth kaynağından bağlantıyı keserek güç tasarrufu sağlar. Mıknatıslar çıkarıldığında
Bluetooth otomatik olarak yeniden bağlanır ve ANC etkinleştirilir.
KAPALI konumdayken akıllı mıknatıs yalnızca bir mıknatıs olarak kullanılır ancak mıknatısı bir açma
kapama anahtarı olarak kullanmadan ayarlar üzerinden de ANC'yi açıp kapatabilirsiniz.

Dönüştürülebilir kablo

Dönüştürülebilir kablo, kulaklığın bir USB adaptör ve priz yardımıyla şarj olmasını, ayrıca örneğin
uçağa bindiğinizde bir mobil cihaza takarak müzik dinleyebilmenizi sağlar. Mobil cihaza kulaklığı
takarak müzik dinlerken kulaklığı kapattığınızdan emin olun.

NOT Bu adaptör, yalnızca birlikte verilen şarj kablosuyla kullanıma yöneliktir. Bu adaptörü başka bir
kabloyla kullanmayın.

Kulaklık kılıfı

Kılıfta saklamak için kulaklığı şekilde gösterildiği gibi sarın.
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Destek

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

Plantronics BV

345 Encinal Street
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Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

Amerika Birleşik Devletleri Hollanda
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