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Porta de carregamento

Luz indicadora (LED)

Atender/encerrar: toque 1 vez (1x)

Ativar: toque e mantenha pressionado por 2 segundos

Desativar: toque e mantenha pressionado por 4 segundos

Emparelhamento via® Bluetooth: com o headset desativado, toque e mantenha
pressionado por 4 segundos

Reproduzir/pausar música: toque 1 vez (1x)

Próxima faixa: toque e mantenha pressionado por 2 segundos

Faixa anterior: toque e mantenha pressionado por 2 segundos

Siri, Google
Assistente™

Toque e mantenha pressionado por 2 segundos

+ Botão Aumentar volume: toque para aumentar o volume

- Botão Diminuir volume: toque para diminuir o volume

+ e - Botão de aumento e redução de volume: ativar/desativar som

+ e Cancelamento de ruído ativado: toque e mantenha pressionado por 2 segundos para
ligar/desligar

- e Ímã inteligente: toque e mantenha pressionado por 2 segundos para ligar/desligar

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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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 branco.

:04

“Pairing”

2 Selecione “Série PLT BBGO410 .”
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.

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

4



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

Com esse aplicativo, você pode:
• Selecionar idioma

• 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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Pressione o botão central até ouvir "power on" (ligar)/"power off" (desligar).

Carregar
O tempo de carregamento total dos headsets é de 2 horas. O LED do headset se apagará assim
que a carga estiver completa.

Ajuste
Prontas para uso, as pontas auriculares médias são instaladas nos fones. Experimente cada uma
delas (pequena, média e grande) e escolha a com o melhor ajuste para cada ouvido.

RL

Procedimentos básicos

Ligar ou Desligar

Carregar e usar
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Substituir as pontas auriculares
Trocar e ajustar as pontas auriculares no lugar certo é fácil. As informações de esquerda e direita
estão indicadas nos fones e na pontas auriculares.

1 Para colocar as pontas auriculares nos fones, segure a haste da ponta auricular, posicione-a no
fone e puxe a ponta para cima e sobre a pequena guia na parte posterior do fone para ajustar no
lugar certo.

2 Certifique-se de que não é possível ver a guia e que a ponta auricular esteja ajustada no lugar
certo.

Toque no botão central ou use seu softphone.

Para ajustar o volume, toque no botão Aumentar volume ou Diminuir volume.

Reproduzir ou pausar músicas
Toque no botão Reproduzir/pausar uma vez.

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

Atender ou encerrar uma
chamada

Ajustar o volume

Música
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Reproduzir última faixa
Mantenha pressionado o botão Diminuir volume (-) por 2 segundos.
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O Bluetooth possui um alcance de funcionamento de até 10 metros, entre o telefone e o headset,
antes da qualidade do áudio começar a cair ou a conexão ser perdida. Se você perder a conexão,
o headset tentará se reconectar quando você voltar ao alcance.

Durante uma chamada, pressione os botões Aumentar volume e Diminuir volume . Você ouvirá
"Mute on” (volume ativado) ou “Mute off (volume desativado)"

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

Permanecer conectado

Interromper som

Redial
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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, toque no botão central para encerrar a
chamada atual automaticamente atender a nova chamada. Se você optar por não atender à
segunda chamada, ela será transferida para seu correio de voz.

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.

Mais recursos

Usar dois dispositivos

Modo DeepSleep
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Quando ATIVADO, o ímã inteligente conservará energia ao desligar o cancelamento de ruído ativo
e ao desconectar o Bluetooth quando os fones de ouvido estiverem magneticamente travados. O
Bluetooth é automaticamente reconectado e o cancelamento de ruído ativo é ativado quando os
ímãs forem destravados.

Quando DESLIGADO, o ímã inteligente torna-se apenas um ímã, mas é possível ligar ou desligar o
cancelamento de ruído ativo por meio das definições sem utilizar o ímã como um alternador.

Com o cabo conversível, o headset pode ser carregado usando um adaptador USB e uma tomada,
além de ser utilizado para a reprodução de áudio enquanto conectado a um dispositivo móvel,
como em um avião, por exemplo. Ao ouvir música no headset enquanto conectado a um
dispositivo móvel, desligue o headset.

NOTA: Este adaptador destina-se somente a uso com cabo de carregamento fornecido. Não use este
adaptador com outros cabos.

Coloque o fone de ouvido como mostrado para armazená-lo na bolsa.

Ímã inteligente

Cabo conversível

Bolsa de headset
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Suporte

AINDA PRECISA DE AJUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Estados Unidos

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. O nome e os logotipos Bluetooth são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e são usados pela Plantronics, Inc.
sob licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Patentes pendentes.

213188-23 (10.18)
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