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Siri
Google Now™

Porta de carregamento

Ligado

Desligado

Aumentar volume

Avançar faixa

Interromper som

Reproduzir/Pausar

Siri, Google
Now™

Assistente de voz

Emparelhamento Bluetooth®

Atendimento/encerramento de chamadas

Diminuir volume

Voltar faixa

Leia o guia de segurança para informações importantes sobre segurança, carregamento, bateria e
de regulamentação, antes de usar o seu novo headset.

Visão geral do headset

Mantenha sua segurança
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Aproveite ao máximo seu headset, baixando gratuitamente nosso aplicativo BackBeat para iOS/
Android™.

Com esse aplicativo, você pode:
• Ativar ou desativar recursos

• Find MyHeadset

• Consulte o guia do usuário

Para ter o máximo de benefícios, instale o aplicativo BackBeat em todos os dispositivos pareados
com os headsets.

Instalar o aplicativo
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Ao ligar o headset pela primeira vez, o processo de emparelhamento será iniciado.

1 Ligue o headset, pressionando o botão central  até ouvir “pair mode” (modo de emparelhamento),
e o LED  piscar em vermelho e azul.

2 Ative o Bluetooth® em seu telefone para buscar novos dispositivos.
• iPhone > Ajustes > Bluetooth > Ativado*

• Android > Configurações > Bluetooth > Ativado > Verificação*

NOTA: *Os menus podem variar em cada dispositivo.

3 Selecione “Série PLT BBFIT350 .”
Se necessário, digite quatro zeros (0000) para a senha ou para aceitar a conexão.

Assim que concluir o emparelhamento com sucesso, você ouvirá "pairing successful"
(emparelhamento com sucesso) e o LED indicador  para de piscar.

Há duas formas de colocar o headset no modo de emparelhamento. Selecione:
• Com o headset ligado, mantenha os botões de volume (+) e (-) pressionados até ouvir "Pairing”

(emparelhamento).

• Com o headset desligado, mantenha pressionado o botão central até ouvir "Pairing"
(Emparelhamento).

NOTA: É possível conectar até 2 dispositivos ao headset.

Emparelhar

Emparelhar-se

Modo de emparelhamento
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A porta que cobre a porta de carregamento está localizada no lado esquerdo do controlador de
linha. Abra-a com suas unhas. Para obter o melhor desempenho, carregue totalmente a bateria
antes do uso.

Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o tempo de carregamento total dos fones é de até
2 horas. A luz indicadora acende em vermelho durante o carregamento e desliga quando
concluído.

Carregue seu headset durante 15 minutos para até uma hora de funcionamento.

Para obter a melhor qualidade de som, uma boa vedação do canal auricular é essencial.
Experimente os três diferentes tamanhos das pontas auriculares para descobrir qual deles melhor
se adéqua a você. É possível escolher um tamanho de ponta auricular diferente para cada ouvido
para obter melhor encaixe. A marcação na ponta auricular direita é maior que a da esquerda.

1 Experimentar Coloque os fones em seus ouvidos e certifique-se de que o loop estabilizador esteja
posicionado seguramente no seu ouvido para garantir estabilidade.

O loop estabilizador deverá ficar confortável quando for seguramente posicionado em seu ouvido.

Escute sua música favorita enquanto experimenta cada ponta auricular, e escolhe aquela que lhe
proporcionar o melhor encaixe e qualidade de som.

2 Remover a ponta auricular Para remover a ponta auricular, puxe-a com força moderada.

3 Substituir a ponta auricular Empurre a ponta auricular em direção à ponta do fone marcado com
"L" ou "R", com a marcação na ponta auricular de borracha alinhada com a marcação de plástico
elevada na ponta do fone.

Carregar e usar

Carregar

Carga rápida

Ajuste
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4 Limpar a ponta auricular Quando necessário, limpe a ponta auricular usando um pano com álcool
ou um cotonete embebido em álcool isopropílico.

Há 2 formas de usar o prendedor para roupa para estabilizar o headset.
• Fixar Passe o fio do headset por trás de seu pescoço e fixe o prendedor à sua roupa.

• Reduzir Enrole o excesso de fio com o prendedor.

Usar o headset
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Para ligar, pressione o botão central por 2 segundos até ouvir "power on" (ligar). Para desligar,
pressione o botão central por 4 segundos até ouvir "power off" (desligar).

Toque no botão Aumentar volume (+) ou Diminuir volume (–).

Ouça suas músicas, podcasts e áudios de navegação e de outras transmissões em seu headset.
NOTA: A funcionalidade varia conforme o aplicativo.

Reproduzir ou pausar áudio
Toque no botão central.

Avançar para a próxima faixa
Pressione o botão de aumentar volume (+) por 2 segundos.

Reproduzir última faixa
Pressione o botão de diminuição de volume até ouvir o toque de confirmação para reiniciar a faixa
atual. Pressione o botão duas vezes (até ouvir o toque de confirmação) para voltar para a faixa
anterior.

Se o headset perder a conexão Bluetooth com o telefone, ele automaticamente tentará se
reconectar.

Caso não seja possível reconectar o headset, toque em qualquer tecla conecte-o manualmente
usando o Bluetooth do telefone. Se o headset permanecer fora do alcance por mais de 90
minutos, o modo DeepSleep será ativado.

Toque no botão central .

Toque duas vezes no botão central  para ligar para o último número chamado.

Durante uma conversa, pressione e segure o botão de aumentar volume ou o botão de diminuir
volume até você ouvir "mute on" (som desativado) ou "mute off" (som ativado). Um alerta será
repetido a cada 15 minutos quando o som estiver desativado.

Procedimentos básicos

Ligar ou Desligar

Ajustar o volume

Música e mais

Reconectar

Atender ou encerrar uma
chamada

Redial

Interrupção do som do
headset
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Siri, Google Now™, Cortana Mantenha pressionado o botão central por 2 segundos até ouvir o
tom. Aguarde a notificação do telefone para ativar a discagem por voz, e outros controles de voz
do smartphone.

É fácil atender a chamadas de dois dispositivos.

Quando estiver em uma chamada, você ouvirá um toque de notificação de uma chamada recebida
no segundo dispositivo emparelhado.

Para atender a uma segunda chamada de outro dispositivo, primeiro toque no botão central para
encerrar a chamada atual e, em seguida, toque no botão central novamente para atender à nova
chamada. Se você optar por não atender à segunda chamada, ela será transferida para seu correio
de voz.

O headset informa alterações de status. Por exemplo:

“Power on” (Ligado)

"Pairing successful" (Emparelhamento concluído)

"Phone 1 connected" (Telefone 1 conectado)

"No phone is connected" (Nenhum telefone conectado)

“Mute on” (Volume desativado)

Se você deixar os fones de ouvido ligados, mas fora do alcance do telefone emparelhado, por mais
de 90 minutos, seus fones conservarão a energia da bateria entrando no modo de Sono profundo.

Quando estiver novamente dentro do alcance do telefone, pressione o botão  para sair do modo
DeepSleep.

Recursos do headset

Assistente de voz

Atenda a chamadas de um
segundo dispositivo

Avisos de voz

Modo DeepSleep
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Suporte

AINDA PRECISA DE AJUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth é uma marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso da Plantronics, Inc. ocorre sob licença. Apple e
Siri são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos EUA e em outros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos
proprietários.

Patentes pendentes.
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