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Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor de
installatie en het gebruik van uw nieuwe Plantonics BackBeat Fit.

Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik van het product de belangrijke
veiligheidsinformatie.

Welkom
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Hoofdtelefoon

USB-oplaadkabel

Inhoud van de doos
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Als u uw koptelefoon de eerste keer inschakelt, wordt het koppelingsproces gestart.

1 Schakel de koptelefoon in door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat u "pair mode"
(koppelmodus) hoort en het LED-lampje  rood en blauw knippert.

2 Activeer Bluetooth® op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.
• iPhoneInstellingen > Bluetooth > Aan*

• AndroidInstellingen > Bluetooth:Aan > Zoeken naar apparaten*

OPMERKING *Menu's kunnen per apparaat verschillen.

3 Selecteer "PLT_BBFIT."
Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding.

Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, hoort u "pairing successful" (koppelen gelukt) en stopt het
indicatielampje  met knipperen.

Verbinden met uw telefoon
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Aan/uit-knop

Indicatielampje van de headset

Gespreksknop

Oplaadpoort

Volumeknop: hiermee zet u het volume hoger of lager

Audioknop: hiermee kunt u muziek afspelen of pauzeren, en naar een volgend of vorig
nummer gaan

Overzicht van de headset
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Druk op de aan/uit-knop  totdat u "power on" (inschakelen)/"power off" (uitschakelen) hoort.

Tik op de audioknop .

Druk twee keer op de audioknop .

Druk op de audioknop  totdat u de
bevestigingstoon hoort om het huidige
nummer opnieuw te starten. Druk tweemaal
op de knop (elke keer totdat
bevestigingstoon klinkt) om terug te gaan
naar vorige nummer.

Als u het volume wilt verhogen, tikt u op de volumeknop . Als u het volume wilt verlagen, houdt u
de volumeknop  ingedrukt.*
*Het volume van Android-telefoons moet worden ingesteld op medium/hoog, anders klinkt het
geluid te zacht.

Tik tijdens een gesprek op de audioknop . U hoort “mute on” (mutefunctie aan) of “mute off”
(mutefunctie uit). Als de mutefunctie is ingeschakeld, klinkt om de vijf minuten een alarm.

Om de koppelingsmodus in te schakelen na het eerste koppelingsproces, begint u met een
uitgeschakelde koptelefoon en drukt u vervolgens de aan/uit-knop  in totdat u "pairing"
(koppelen) hoort.

Uw koptelefoon probeert opnieuw verbinding te maken nadat een Bluetooth-verbinding is
verbroken. Als dit niet lukt, kunt u eenmaal op een willekeurige knop drukken of handmatig
verbinding maken via het Bluetooth-menu van de telefoon.

Bediening

In- of uitschakelen

Muziek afspelen of
pauzeren

Naar volgend nummer
gaan

Vorig nummer afspelen

Volume

Mute

Koppeling

Opnieuw aansluiten
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Het afsluitklepje voor de oplaadaansluiting bevindt zich op de rechter oordop. Open het met uw
nagel. Laad de batterij voor gebruik volledig op voor optimale prestaties.

OPMERKING Snel opladen: u kunt de koptelefoon in 15 minuten opladen voor ongeveer 1 uur
luistertijd.

Het duurt maximaal 2 uur om de koptelefoon volledig op te laden als de batterij helemaal leeg is.
Tijdens het opladen is het indicatielampje rood. Zodra het opladen is voltooid, wordt het lampje
blauw.

Opladen
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1 Voor de beste geluidsprestaties en een stevige, comfortabele pasvorm, laat u het kabeltje achter
uw hoofd rusten.

2 Draai de oordopjes tot ongeveer 20° links- of rechtsom voor een optimale pasvorm en
geluidservaring.

Pasvorm
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Als u het batterijniveau wilt controleren, tikt u op de aan/uit-knop  terwijl uw koptelefoon is
ingeschakeld. U zal via uw koptelefoon een gesproken melding horen met het batterijniveau.

"Battery full" (Batterij vol) = volledig opgeladen

"Listen time 6-8 hours" (Luistertijd 6-8 uur) = batterijniveau 6-8 uur

"Listen time 3-5 hours" (Luistertijd 3-5 uur) = batterijniveau 3-5 uur

"Listen time 1-2 hours" (Luistertijd 1-2 uur) = batterijniveau 1-2 uur

"Battery low and power off" (Batterij leeg en uitschakelen) = batterij leeg

Het batterijniveau controleren
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Als uw ingeschakelde koptelefoon zich meer dan 10 minuten buiten het bereik van de gekoppelde
telefoon bevindt, wordt de DeepSleep-modus ingeschakeld. Daarmee wordt de batterij gespaard.

Als de koptelefoon weer binnen het bereik van de telefoon is, drukt u op de aan/uit-knop  om de
DeepSleep-modus uit te schakelen. Als uw telefoon tevens overgaat, tikt u nogmaals op de
gespreksknop  om de oproep aan te nemen.

DeepSleep-modus
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Gespreks-/luistertijd Tot 8 uur luistertijd/6 uur gesprekstijd*

Standby-tijd Maximaal 14 dagen*

DeepSleep-modus Max. 6 maanden

Gebruiksafstand (bereik) Maximaal 10 meter van telefoon of tablet

Gewicht koptelefoon 24 gram

Talen Als u de BackBeat FIT Companion-toepassing gebruikt,
wijzigt u de talen voor de gesproken meldingen op de
headset mobiel. Kies uit Amerikaans-Engels (standaard),
Brits-Engels, Frans, Duits, Zweeds, Spaans, Mandarijn,
Japans.

Audio • Hoogwaardige aangepaste SBC-codec

• 13mm-neodymium luidsprekers

• Frequentierespons van 50-20.000 Hz

• Totale harmonische vervorming <3%

• Gevoeligheid 105 dBspl/mW @ 1 kHz

Ruisonderdrukking DSP-technologie (digitale signaalverwerking):
spraakverbeteringen

• Full-duplex echo-onderdrukking

• Realtime ruisonderdrukking

• Spraakhelderheid

• Fluistermodus (automatische versterkingsregeling van
microfoon)

• Automatische omgevingsaanpassingsbediening < 1sec.

Bescherming tegen zweet en vocht • P2i-nanocoating voor bescherming tegen zweet en vocht

• Bescherming tegen binnendringend stof (IP), waarde van
57 - waterbestendig in zoet water tot 1 meter diepte
gedurende 30 minuten

Oplaadaansluiting Oplader via micro-USB

Batterijtype Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

Snel opladen Laad lege batterijen 15 minuten op om een uur lang naar
muziek te kunnen luisteren.

Oplaadtijd (maximaal) 2 uur (voeding: 5 V DC - 180 mA)

Bluetooth 3.0 • Klasse 1-apparaat

• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2

Specificaties
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• Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) v 1.4

• Handsfree Profile (HFP) v1.7

• Headset Profile (HSP) v1.1

Bedrijfs- en opslagtemperatuur 0 – 40°C (32°F – 104°F)

Service en ondersteuning www.plantronics.com/support

OPMERKING * Prestaties zijn afhankelijk van de batterij en het gebruik en kunnen per apparaat
verschillen.
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EN
0800 410014

FI
0800 117095

NEE
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
Duitsland 0800 9323 400
Oostenrijk 0800 242 500
Zwitserland 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*

*Ondersteuning in het Engels

HULP NODIG?
plantronics.com/support.

Plantronics, Inc Plantronics B.V.
345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Verenigde Staten

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Nederland

© 2016 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik door Plantronics
vindt onder licentie plaats. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
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