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Ausinių apžvalga

Įkrovimo prievadas
Ausinių indikacinė lemputė (LED)
Garsinimo mygtukas: Peršokti į kitą kūrinį
Centrinis mygtukas: Leisti/pristabdyti muziką
Tylinimo mygtukas: Leisti ankstesnį kūrinį
Garsinimo mygtukas: Pagarsinti
Centrinis mygtukas: Atsiliepti/užbaigti/atmesti skambutį
Centrinis mygtukas: Maitinimas įj/išj
Tylinimo mygtukas: Patylinti
Garsinimo ir patylinimo mygtukas: Nutildyti/įjungti garsą

Sauga

Prieš naudodami naujas ausines susipažinkite su saugos instrukcijoje pateikta
svarbia su sauga, įkrovimu, akumuliatoriumi ir teisinėmis normomis susijusia
informacija.
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Suporavimas ir pritaikymas

Pirmą kartą įjungus ausines, prasideda suporavimo procesas.

Suporavimas
1

Įjunkite ausines paspausdami centrinį mygtuką, kol išgirsite balso įspėjimą apie
suporavimą, o dešiniosios ausinės LED pradės žybsėti raudonai ir mėlynai.

2

Suaktyvinkite Bluetooth® savo telefone ir nurodykite jam ieškoti naujų įrenginių.
• iPhone Settings > Bluetooth > On*
• Android Settings > Bluetooth > On > Scan for devices*

3

NOTE *Skirtinguose įrenginiuose meniu gali skirtis.
Pasirinkite “PLT BB GO 3 (BackBeat).”
Jei reikia, įveskite keturis nulius (0000) į kodo langelį arba patvirtinkite prisijungimą.
Po sėkmingo suporavimo išgirsite „pairing successful“, o ausinių LED lemputės nustos
žybsėti.
PASTABA Norėdami įvesti suporavimo režimą po pirmojo suporavimo proceso,
išjunkite ausines ir tada nuspaudę palaikykite centrinį mygtuką, kol išgirsite „pairing
mode".

Aukščiausia
garso kokybė

Aukščiausiai garso kokybei išgauti svarbu yra tinkamas jūsų ausies kanalo
sandarumas. Iš trijų skirtingų dydžių ausinių antgalių pasirinkite, kurie jums labiausiai
tinka. Galite kiekvienai iš ausų pasirinkti skirtingo dydžio antgalius.

1

Ausinių antgalio nuėmimas Norėdami nuimti antgalį, jį tiesiog stipriau patraukite.

Ausinių antgalio pakeitimas Uždėkite ir stumtelėkite antgalį ant ausinės kištuko, kol jis
įsistatys į vietą.
2

3

Išbandykite Įkiškite ausines į ausis ir, įsitikinkite, kad stabilizavimo ąselė įsistatė
saugiai.

4

Klausykitės savo mėgstamos dainos išbandydami kiekvieną ausinės antgalį ir
išsirinkite tokį, kuris labiausiai jums tinka ir per kurį geriausiai skamba.

5

Programėlės įdiegimas

Dar daugiau galimybių jūsų ausinėms įdiegus nemokamą iOS/ Android skirtą
BackBeat GO 3 Companion programėlę. Atsisiųskite iš
plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-companion, iTunes store ar Google Play.
Su šia programėle galėsite:
• Valdyti ausinių su kitais įrenginiais jungtį
• Keisti ausinėse įdiegtas kalbas
• Naršyti funkcijas
• Pasinaudoti naudojo vadovu
Ši programėlė taip pat padės jums atlikti pirmojo suporavimo procesą, jei ausinės
nėra suporuotos su įrenginiu.
Dar daugiau naudos bus įdiegus BackBeat GO 3 Companion programėlę į kiekvieną
su ausinėmis suporuotą įrenginį.

Naudokite
BackBeat GO 3
Companion
programėlę

Ryšio perjungiklis
Ryšio perjungiklio ekrane matomas momentinis su jūsų ausinėmis suporuotų įrenginių
rodinys. Norėdami lengvai perjungti tarp suporuotų įrenginių vienu bakstelėjimu,
naudokite ryšio perjungiklį.
Ausinių nustatymai
Eikite į nustatymus, norėdami atnaujinti ausinių programinę aparatinę įrangą, pasirinkti
kitą kalbą, įjungti/išjungti HD Voice ir valdyti suporuotų įrenginių sąrašą.
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Įkrovimas

Įkrovimas

Jūsų ausinėse yra pakankamai energijos suporuoti ir klausytis muzikos tam tikrą
laikotarpį. Norėdami atverti įkrovimo prievadą, įkiškite nagą į griovelį dešiniosios
ausinės viršuje ir patraukite žemyn.

Pilnai įkrauti ausines užtrunka iki 2,5 val. Įkraunant LED mirksi raudonai, o baigus
įkrovimą – mėlynai

Akumuliatoriaus
būsenos
patikrinimas

"DeepSleep"
režimas

Akumuliatoriaus įkrovimo lygį galima patikrinti, bakstelėjus kurį nors garso mygtuką, kai
ausinėmis nesiklausote muzikos ar neatsakinėjate į skambutį. Ausinėse pranešama
akumuliatoriaus būsena valandomis, o LED žybsi mėlynai. Likus mažiau nei 1 valandai
iki akumuliatoriaus išsikrovimo, ausinėse pranešama, kad jis senka "battery low", o
LED žybsi raudonai.
Jei ausines paliekate įjungtas, bet jos yra už jūsų suporuoto tel. ryšio ribų ilgiau nei
10 min., jūsų ausinės išsaugos akumuliatoriaus energiją pereidamos į „DeepSleep"
režimą.
Kai ryšys su telefonu atsinaujina, nuspaudę centrinį mygtuką išeisite iš
„DeepSleep“ režimo. Jei skamba jūsų telefonas, vėl bakstelėkite centrinį mygtuką
ir atsiliepkite.
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Pagrindai

Maitinimas įj/išj

Spauskite centrinį mygtuką, kol pasigirs "power on". Norėdami išjungti, nuspauskite
centrinį mygtuką 4 sek., kol išgirsite "power off".

Groti ar padaryti pauzę

Bakstelėkite centrinį mygtuką.

Peršokti į kitą kūrinį

Nuspauskite pagarsinimo (+) mygtuką ilgiau nei 1 sek.

Leisti ankstesnį kūrinį

Nuspauskite tylinimo (–) mygtuką ilgiau nei 1 sek., norėdami vėl paleisti skambantį
kūrinį. Paspauskite mygtuką dukart (kiekvienas paspaudimas ilgesnis nei 1 sek),
norėdami grįžti į ankstesnį kūrinį.

Reguliuoti garsą

Bakstelėkite mygtuką pagarsinti (+) arba patylinti (–) .

Atsiliepti ar baigti pokalbį

Bakstelėkite centrinį mygtuką.

Nutildymas
Pokalbio metu vienu metu nuspauskite garsinimo (+) ir tylinimo (–) mygtukus. Pasigirs
“mute on” arba “mute off.” Esant išjungtam garsui įspėjimas kartojamas kas 5 minutės.
Pirmiausia, paspauskite centrinį mygtuką, kad sulaikytumėte pirmąjį pokalbį, o tuomet
atsiliepkite į antrą skambutį. Norėdami perjungti tarp skambučių, nuspauskite centrinį
mygtuką 2 sek. Norėdami baigti antrąjį pokalbį ir grįžti į pirmąjį, bakstelėkite centrinį
mygtuką.

Naudoti skambučio
laukimo funkciją

Jūsų ausinės gali būti suporuotos su iki aštuonių įrenginių, tačiau vienu metu gali
palaikyti ryšį tik su vienu.

Suporuoti keletą
įrenginių
1

2

Atstatyti gamyklinius
parametrus

Norėdami įeiti į suporavimo režimą po pirmojo suporavimo proceso, pirmiausia
išjunkite ausines. Nuspaudę laikykite centrinį mygtuką, kol išgirsite "pair mode", o
ausinių LED žybsės raudonai ir mėlynai.
Ryšio ir perjungimo įrenginiams valdyti, atsisiųskite ir naudokite BackBeat GO 3
Companion programėlę.
Atstačius ausinių gamyklinius parametrus, suporuotų įrenginių sąrašas yra pašalinamas.

1

Visų pirma, ausinėse nustatykite suporavimo režimą. Pasirinkite iš šių variantų:
• Išjungę ausines, nuspaudę laikykite garso/skamb (Audio/call) mygtuką, kol pasigirs
"pair mode" arba
• Įjungę ausines ir ne pokalbio metu, nuspaudę laikykite pagarsinimo (+) ir patylinimo (–)
mygtukus, kol išgirsite "pair mode"

2

Rodydama suporavimo režimą, dešiniosios ausinės indikacinė lemputė žybsi raudonai ir
mėlynai.
Visų antra, ausinėms būnant suporavimo režime, nuspaudę laikykite pagarsinimo
(+) ir patylinimo (–) mygtukus, kol LED sužybsės violetine spalva. Po atstatymo
ausinės išsijungia.
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