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Descrição geral

R

Open Listening
OFF

ANC

Volume

Rode a roda de volume

Reproduzir/Colocar
música em modo de
pausa

Cancelamento de ruído
ativo
Carregamento

para a frente (+) ou para trás (–) para controlar o volume.

Toque no botão reproduzir/pausa

.

NOTA: Uma vez que os auscultadores estão equipados com sensores, a reprodução música é

colocada em pausa quando os retira, caso esteja a ouvir música. Ao colocar novamente os
auscultadores, a música é retomada (a funcionalidade varia consoante a aplicação e não funciona
com aplicações baseadas na web).

Seleção de faixas
Audição aberta

3.5mm

Toque no botão para a frente

ou para trás

para controlar a seleção de faixas.

1

Para ouvir o som ambiente, deslize o interruptor para ativar o modo de Audição aberta quando
não está numa chamada.

2

Para aumentar ou reduzir o volume, rode a roda de volume
quando não estiver numa chamada.

para a frente (+) ou para trás (–),

Deslize o interruptor para ativar ou desativar o ANC para bloquear ruído indesejado.

O carregamento completo dos auscultadores pode demorar até 3 horas.
Os LED apagam-se quando o carregamento estiver concluído.

3

=
=
=
=
=

DICA Para verificar o estado da bateria dos auscultadores, toque no botão
de chamada enquanto estiver a usar os auscultadores. Os auscultadores
devem estar no modo inativo.
Os seus auscultadores contam com uma autonomia de audição de 24
horas.

Corte de som

Atender ou terminar uma
chamada
Call back last call
Ligar/desligar
Modo de emparelhamento
Esteja em segurança

Durante uma conversa, prima o botão de corte de som . Ouvirá "mute on" (corte de som ativo) ou
"mute off" (corte de som desativado). Enquanto o corte de som do microfone estiver ativado, o
alerta é repetido a cada 15 minutos.
Toque no botão de chamada .

NOTA: Uma vez que os seus auscultadores estão equipados com sensores, atenda uma chamada
recebida colocando os auscultadores.
Double-tap the Call button .
Deslize o interruptor

para ligar ou desligar.

Deslize o botão de ligar/desligar e mantenha-o na direção do ícone Bluetooth até que os LED
pisquem a vermelho e azul.
Leia o manual de segurança para obter informações importantes de segurança, carregamento,
bateria e regulamentares antes de utilizar o novo auricular.
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Emparelhamento

Emparelhar

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

NOTA: Se o seu telefone suportar a tecnologia Near Field Communication (NFC) aceda a
Emparelhamento NFC (Android).
1

2

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

Ative o Bluetooth® no seu telefone e defina-o para procurar novos dispositivos.
• iPhoneDefinições > Bluetooth > Ligado*
• AndroidDefinições > Bluetooth:Ligado > Procurar dispositivos*

NOTA: *Os menus podem variar consoante o dispositivo.
3

Selecione "PLT BB PRO 2."
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.

Emparelhamento NFC
(Android)

1

Apenas BackBeat PRO 2 Special Edition Certifique-se de que o NFC está ativado e de que o ecrã
do seu telefone está desbloqueado. (Os telefones podem variar.)
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Toque e mantenha os auscultadores junto à etiqueta de NFC do telefone até que o
emparelhamento esteja concluído. Se necessário, aceite a ligação.
NOTA: A etiqueta NFC dos auscultadores encontra-se na parte exterior da almofada esquerda. (Os
locais das etiquetas podem variar.)
L

Emparelhar um segundo
dispositivo

R

1

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

2

Active o Bluetooth no segundo dispositivo e siga os passos 2 e 3 na secção "Emparelhar".
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Mais características

Utilizar sensores

Os Smart Sensors reagem quando coloca ou retira os auscultadores.
Colocar os auscultadores irá:
• Retomar a música em pausa
• Atender uma chamada de telemóvel
Retirar os auscultadores irá:
• Colocar a música em pausa (se estiver em reprodução)
Ativar ou desativar os sensores
Se os seus auscultadores estiverem ligados e em estado inativo, mantenha premido o botão Mic
e o botão de Chamada durante mais de 4 segundos até ouvir "Smart sensors off" (Sensores
inteligentes desativados). Repita para reativá-los.

Reiniciar sensores

Pode ser necessário reiniciar os sensores, caso não estejam a funcionar como esperado.
Para reiniciar os sensores do auricular, ligue-o directamente à porta USB do seu computador e
coloque-o (com as almofadas voltadas para cima) sobre uma superfície plana e não-metálica
durante mais de 10 segundos.

Obter o Plantronics HUB

Descubra como as aplicações Plantronics Hub oferecem mais funcionalidades aos seus
auscultadores. Aceda a plantronics.com/software e transfira o Plantronics Hub para:
• Alterar o idioma (apenas no Plantronics Hub para Windows e Mac)
• Receber atualizações de firmware (apenas no Plantronics Hub para Windows e Mac)
• Personalizar as definições dos auscultadores
• Encontrar auscultadores perdidos
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Assistência

EN
Tel: 0800 410014

FI
Tel: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

D.G.
Tel: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-100-64-14
Tel: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

*Assistência em inglês
Para obter informação acerca da garantia, aceda a plantronics.com/warranty.

Plantronics BV
plantronics.com/support
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