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O processo de emparelhamento é iniciado quando liga os auscultadores pela primeira vez.

1 Deslize o interruptor de ligação para ligar. Ouvirá "pairing" (a emparelhar) e os LED piscam a
vermelho e branco.

2 Ativar o Bluetooth® no seu telefone e defini-lo para procurar novos dispositivos.
• iPhoneDefinições > Bluetooth > Ligado*

• AndroidDefinições > Bluetooth:Ligado > Procurar dispositivos*

NOTA: *Os menus podem variar consoante o dispositivo.

3 Seleccione "PLT BBGO800 Series."
Se necessário, introduza quatro zeros (0000) para o código ou aceite a ligação.

Quando o emparelhamento é concluído com sucesso, ouve a mensagem "pairing successful"
(emparelhamento com êxito) e os LED deixam de piscar.

1 Deslize o botão de ligar/desligar e mantenha-o na direção do ícone Bluetooth até que os LED
pisquem a vermelho e branco.

2 Selecione "PLT BBGO800 Series" nas definições de Bluetooth do seu dispositivo.

Se o seu Mac tiver o Bluetooth ativado, pode emparelhá-lo com o seu auricular.

1 Coloque o auricular no modo de emparelhamento (deslize o botão de ligar/desligar e mantenha-o
na direção do ícone Bluetooth). Ouvirá "pairing" (a emparelhar) e os LED piscarão a vermelho e a
azul.

2 No Mac, selecione menu Apple > Preferências do sistema > Bluetooth.

3 Clique em Configurar novo dispositivo ou "+", selecione "PLT BBGO800 Series estéreo" e siga as
instruções no ecrã.

Emparelhamento

Emparelhar

Emparelhar um segundo
dispositivo

Emparelhar com Mac
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O carregamento completo dos auscultadores demora até 120 minutos. Os LED apagam-se quando
o carregamento estiver concluído.

DICA Para verificar o estado da bateria do auricular, prima o botão Ligar/Bluetooth quando estiver a
utilizar o auricular. O auricular tem de estar no modo inativo.

O seu auricular tem até 22 horas de tempo de audição com o ANC ligado e 28 horas com o ANC
desligado.

Carregamento

Carregamento
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ANC
Active Noise Cancelling

EQ

:02

:02
Siri
Google Now™

ANC Cancelamento de ruído activo

Aumentar volume

Diminuir volume

Avançar faixa

Reproduzir/Colocar música em modo de pausa

Retroceder faixa

LED do auricular (luz indicadora)

Siri, Google
Now

Assistente de voz

Botão de emparelhamento Bluetooth

Ligar/desligar

LED do auricular

Cortar/ativar o som

Definições de equalização

Deslize o interruptor  para ligar ou desligar.

Toque no botão reproduzir/pausa .

Toque no botão para a frente  ou para trás  para controlar a selecção de faixas.

Princípios básicos

Descrição geral do
auricular

Ligar/desligar

Reproduzir/Colocar
música em modo de

pausa

Selecção de faixas
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Se o seu smartphone tiver um assistente de voz, mantenha premido o botão de reprodução/pausa
 durante 2 segundos e aguarde o comando do telefone.

Atender ou terminar uma chamada
Toque no botão reproduzir/pausa .

Rejeitar uma chamada
Mantenha premido o botão de reprodução/pausa  durante 2 segundos.

Retribuir a última chamada (smartphone)
Para ligar para o último número marcado, toque duas vezes no botão de reprodução/pausa .

Durante uma chamada ativa, toque no botão de equalização/de corte de som.

O cancelamento de ruído ativo (ANC) reduz o ruído externo e melhora a sua música e a qualidade
de som.

1 Mantenha premidos os botões de aumento e diminuição do volume durante dois segundos para
ligar ou desligar o ANC.

2 Pode personalizar ainda mais o ANC na aplicação BackBeat, escolhendo uma das seguintes
opções:

• Baixo: recomendado no escritório

• Alto: recomendado no avião

Personalize o seu áudio e percorra os modos de equalização tocando no botão de equalização.
Também pode alterar a equalização através da aplicação BackBeat.

• Equilibrada (predefinição) Sintonize as frequências para obter melhor qualidade de som em vários
géneros de música com sons graves, médios ou agudos equilibrados.

• Claro Aumente as frequências dos agudos para melhorar os detalhes e a clareza da música e
tornar os conteúdos com base em diálogos mais inteligíveis.

A maior parte dos auriculares são encontrados por baixo dos bancos dos automóveis, nos bolsos
ou em secretárias desarrumadas. Para locais menos óbvios, localize o seu auricular enviando um
tom para o encontrar.

1 Transfira a aplicação BackBeat através da Apple Store, Google Play ou plantronics.com/software.

2 Localize o seu auricular perdido utilizando a função Find MyHeadest (Encontrar o meu auricular)
na aplicação.

Ativar o assistente de voz

Efectuar/atender/
terminar chamadas

Corte de som

ANC

Definir a equalização

Encontre o seu auricular
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Assistência

PRECISA DE MAIS 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. BackBeat e Plantronics são marcas comerciais da Plantronics, Inc., registadas nos EUA e noutros países. Plantronics Hub é uma
marca comercial da Plantronics, Inc. Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização da Plantronics, Inc. é realizada sob
licença. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Patentes pendentes.
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