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Esquerda Auricular secundário

Aumentar volume Toque para aumentar os níveis (sensor de toque)

Diminuir volume Toque e mantenha premido para diminuir os níveis (sensor de toque)

Ligar clique sem soltar durante 2 segundos

Desligar clique sem soltar durante 4 segundos

Direita Auricular principal

Reproduzir/Pausa * Clicar 1 vez

Faixa seguinte * Clicar 2 vezes

Faixa anterior * Clicar 3 vezes

Atender/Finalizar chamada Clicar 1 vez

Siri/
Google

Now

Clique sem soltar durante 2 segundos

Ligar clique sem soltar durante 2 segundos

Desligar clique sem soltar durante 4 segundos

NOTA: *A funcionalidade varia consoante a aplicação. Pode não ser compatível com aplicações
baseadas na Web.

Descrição geral dos controlos
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O estojo de carregamento é fornecido de fábrica num modo DeepSleep para poupar bateria. Ligue
o estojo de carregamento para alimentar os auriculares, para que possam ser usados pela primeira
vez.

Clique sem soltar no botão do estojo de carregamento durante dois segundos para o ligar.
Os LED do estojo de carregamento acendem-se.

:02

case

O processo de emparelhamento é iniciado quando se retira os auriculares do estojo de
carregamento pela primeira vez.

1 Retire os auriculares do estojo. O LED, no auricular direito, pisca a vermelho e a branco para
indicar o modo de emparelhamento.

PLT BBPRO5100 PAIR

2 Ative o Bluetooth® no seu telefone e defina-o para procurar novos dispositivos.
• iPhone Definições > Bluetooth > Ligado*

• Android™Definições > Bluetooth: On > Scan for devices*

NOTA: * Os menus podem variar consoante o dispositivo.

3 Selecione "PLT BBPRO5100".
Quando o auricular direito for emparelhado com sucesso, ouve "pairing successful"
(emparelhamento com sucesso) e "phone connected" (telefone ligado) e o LED do auricular deixa
de piscar.

4 Selecione "Pair" (Emparelhar) ou "OK" na janela de contexto Bluetooth Pairing Request (Pedido de
emparelhamento Bluetooth) para emparelhar o auricular esquerdo.
Ouvirá "pairing successful" (emparelhamento com sucesso) quando o auricular esquerdo estiver
emparelhado.

1 Com os auriculares desligados, clique sem soltar o auricular direito até ouvir "pairing"
(emparelhamento).
O LED pisca a vermelho e branco.

2 Mantenha o auricular esquerdo premido durante 2 segundos até ouvir "power on" (ligar).

3 Para emparelhar, selecione "PLT BBPRO5100" nas definições de Bluetooth do telefone.
O LED apaga-se e ouve a mensagem "pairing successful" (emparelhamento com sucesso) e "phone
connected" (telefone ligado) quando o auricular direito é emparelhado.

Ligar/desligar e emparelhar

Ligar o estojo

Primeiro emparelhamento

Modo de emparelhamento
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4 Selecione "Pair" (Emparelhar) ou "OK" na janela de contexto Bluetooth Pairing Request (Pedido de
emparelhamento Bluetooth).
Ouvirá "pairing successful" (emparelhamento com sucesso) quando o auricular esquerdo estiver
emparelhado.
NOTA: Pode ligar os seus auriculares apenas a um dispositivo de cada vez.
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Os seus auriculares contam com uma autonomia de audição de 6,5 horas. O estojo de
carregamento permite desfrutar de até 13 horas de tempo de audição adicional.

Para carregar os auriculares, coloque-os no estojo de carregamento. Ligue o estojo a um
computador ou dispositivo de carregamento USB para os carregar. Ligue-os a um carregador de
parede para que carreguem mais rápido.

=

=

NOTA: Se o estojo de carregamento não tiver carga, primeiro carregue o estojo e depois carregue os
auriculares.

LED nos auriculares/estojo durante o carregamento

Auriculares a carregar Ligado

Estojo a carregar Intermitente

Auriculares totalmente
carregados

Desligado

Estojo totalmente
carregado

Desligado

Carregue os auriculares durante 10 minutos para usufruir de até uma hora de autonomia de
audição.

1 Verifique o nível de carga do auricular:
• Ouça a mensagem de voz quando retira os auriculares do estojo e os coloca.

• Veja o nível de carga na aplicação BackBeat. Transfira em plantronics.com/software.

Mensagem de voz Tempo de audição

"Bateria alta" 3 horas ou mais

"Bateria média" 1 a 3 horas

"Bateria fraca" 10 minutos a 1 hora

"Bateria muito fraca" Menos de 10 minutos

2 Verifique o nível de carga do estojo de carregamento premindo o botão do estojo de carregamento
e visualizando o LED no interior do estojo.

Carregamento

Carregamento rápido

Verificar o nível de carga

6

https://www.plantronics.com/software


LED do estojo de
carregamento

Nível de carga

Bateria alta

Bateria média

Bateria fraca

Bateria muito fraca
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Coloque o auricular na orelha. Rode para baixo e para a frente de modo a conseguir um ajuste e
uma experiência de som ideais.

RL

1 Experimente as 3 almofadas para descobrir o tamanho que se adapta confortavelmente a si,
enquanto bloqueia o ruído externo.

2 Ouça música e selecione a almofada que lhe dá a maior resposta dos graves.

3 Pode optar por um tamanho diferente para cada almofada.

É fácil alterar as almofadas e fixá-las no devido lugar. A esquerda e a direita estão indicadas nos
auriculares e nas almofadas.

1 RETIRAR: desaperte a almofada do auricular com a unha e retire-a.

2 SUBSTITUIR:

A Coloque a almofada na coluna do microfone do auricular e prima-a para um ajuste seguro.

B A almofada emite um estalido quando encaixa na posição correta.

clickA B

Ajuste

Substituir almofadas
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Tire o máximo partido dos auriculares transferindo a aplicação gratuita BackBeat para iOS/
Android.

Com esta aplicação é possível:
• Transmitir uma lista de reprodução, utilizar um cronómetro, personalizar as definições de volume

e muito mais com os auriculares (My Tap)

• Alterar o idioma dos auriculares

• Ativar/desativar as definições

• Alternar os controlos dos auriculares do direito para o esquerdo

• Find MyHeadset (Encontrar o meu auricular)

• Ver o manual do utilizador

Instalar a aplicação
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Pode ligar/desligar os auriculares de forma automática ou manual.

• Automática Se retirar os auriculares do estojo, os auriculares ligam-se automaticamente. Por
outro lado, se voltar a colocá-los no estojo, estes desligam-se e começam a carregar.

• Manual Clique sem soltar o botão do auricular durante 2 segundos para ligá-lo manualmente. Para
ligá-los manualmente, clique-o sem soltar durante quatro segundos.
NOTA: Desligar qualquer um dos auriculares desliga ambos os auriculares. Ligue os auriculares
individualmente.

Transmissão de potência
Se o auricular direito perder energia, o áudio e todas as funções são transferidas para o auricular
esquerdo.

O auricular esquerdo tem um botão com sensor de toque. Basta um toque leve.

1 Para aumentar o volume, toque no auricular esquerdo.

2 Para diminuir o volume, toque sem soltar no auricular esquerdo.

Escolha:

• Clique no auricular direito para colocar em pausa ou retomar a transmissão de áudio.
• Com os sensores ativos, remova um ou ambos os auriculares para interromper a transmissão de

áudio. Coloque um ou ambos os auriculares para retomar o áudio.
NOTA: A funcionalidade varia consoante a aplicação.

Clique duas vezes no auricular direito para avançar para a faixa seguinte ou três vezes para
reproduzir a faixa anterior.

Princípios básicos

Ligar/desligar os
auriculares

Ajustar o volume

Reproduzir ou
interromper áudio

Seleção de faixas
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NOTA: A funcionalidade varia consoante a aplicação. Pode não ser compatível com aplicações
baseadas na Web.

Atender ou terminar uma chamada
Clique no auricular direito.

Atender uma segunda chamada
Em primeiro lugar, clique no auricular direito para terminar a chamada atual e, em seguida, clique
novamente no auricular para atender a nova chamada.

Corte de som
Durante uma chamada, retire ambos os auriculares para cortar o som. Coloque um ou ambos os
auriculares para desativar o corte de som.
NOTA: Requer sensores ativos.

Os seus auriculares são compatíveis com assistentes pessoais virtuais (Virtual Personal Assistant
[VPA]) como, por exemplo, o Siri e o Google Now.

Clique sem soltar o auricular direito durante dois segundos para utilizar o VPA do seu dispositivo.

Os Smart Sensors reagem quando coloca ou retira os auriculares. Personalize na aplicação
BackBeat. As predefinições são descritas abaixo.

Com sensores ativos colocar os auriculares irá: retirar os auriculares irá:

Chamada do telemóvel atender a chamada recebida
(ambos os auriculares)

cortar o som da chamada ativa
(ambos os auriculares)

Música/multimédia retomar música/multimédia (um
ou ambos os auriculares)*

colocar música/multimédia em
pausa (um ou ambos os
auriculares)*

NOTA: *A funcionalidade varia consoante a aplicação. Pode não ser compatível com aplicações
baseadas na Web.

Para utilizar um auricular no modo mono, mantenha o auricular não utilizado no estojo de
carregamento. Os controlos e sensores do auricular principal são ativados no auricular usado.

Com o Bluetooth ativado e dentro do alcance, clique no auricular direito para voltar a estabelecer
ligação ao telemóvel.

Efectuar/atender/
terminar chamadas

Utilizar o Siri, Google Now

Utilizar sensores

Modo mono

Retomar ligação
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Se deixar os auriculares ligados mas fora do alcance do dispositivo emparelhado, estes irão
conservar a carga da bateria, entrando no modo DeepSleep após 90 minutos.

Para sair do modo DeepSleep, ligue cada um dos auriculares.

Se perder um dos seus auriculares e encomendar um de substituição, ligar o novo auricular aos
auriculares existentes implica seguir alguns passos simples.

1 Elimine "PLT BBPRO5100" e "PLT BBPRO5100_L" da lista de dispositivos Bluetooth do telefone.

PLT BBPRO5100
PLT BBPRO5100_L

2 Clique sem soltar cada auricular durante 2 segundos para ligá-lo.

:02 :02

L R

click click

3 Toque no auricular esquerdo 3 vezes muito rapidamente no espaço de 1 segundo para estabelecer
a ligação. O LED pisca a vermelho e branco. Repita no auricular direito.
Quando ligados com sucesso, ambos os auriculares piscam a branco 3 vezes.

x3 tap tap x3

L R

4 Depois de ligados, os auriculares entram automaticamente em modo de emparelhamento. O
auricular direito pisca a vermelho e branco. Para emparelhar com o telefone, selecione "PLT
BBPRO5100" nas definições de Bluetooth do telefone.
Os LED apagam-se e ouve a mensagem "pairing successful" (emparelhamento com sucesso)
quando o auricular direito é emparelhado.

PLT BBPRO5100

5 Selecione "Pair" (Emparelhar) ou "OK" na janela de contexto Bluetooth Pairing Request (Pedido de
emparelhamento Bluetooth) do telemóvel para emparelhar o auricular esquerdo.
Ouvirá "pairing successful" (emparelhamento com sucesso) quando o auricular esquerdo estiver
emparelhado.

PAIR

Mais características

Modo DeepSleep

Ligar novo auricular
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Por predefinição, o auricular direito é o auricular principal. É emparelhado com o telemóvel/
dispositivo de áudio e o auricular esquerdo liga-se automaticamente ao direito.

Se preferir ter os controlos do auricular principal do lado esquerdo, utilize a funcionalidade de
alterar o auricular principal da aplicação BackBeat para tornar o auricular do lado esquerdo o
auricular principal. Isto transfere a ligação Bluetooth e os controlos principais para o auricular
esquerdo e passa os controlos de My Tap e do volume para o auricular direito.

Alterar os controlos
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Não consigo emparelhar os meus
novos auriculares com o telemóvel.

• Certifique-se de que liga o estojo de carregamento antes da
primeira utilização. Consulte Ligar o estojo.

• O processo de emparelhamento é iniciado automaticamente
quando se retira os auriculares do estojo de carregamento pela
primeira vez. Consulte Primeiro emparelhamento.

• Se os seus auriculares não emparelharem automaticamente com o
seu dispositivo, emparelhe-os manualmente. Consulte Modo de
emparelhamento.

Pretendo emparelhar com outro
telefone ou emparelhar novamente
com o mesmo telefone.

Consulte Modo de emparelhamento.

IMPORTANTE Pode ligar os seus auriculares a um dispositivo de
cada vez.

Não consigo ouvir nada num ou em
ambos os auriculares.

• Verifique o nível de volume do auricular. Consulte Ajustar o
volume.

• Desligue e volte a ligar para repor os seus auriculares. Consulte 
Ligar/desligar os auriculares.

• Certifique-se de que os seus auriculares estão ligados e
emparelhados com o seu telefone. Consulte Modo de
emparelhamento.

Não consigo ligar ao meu
dispositivo emparelhado nem
receber mensagens de erro quando
tento estabelecer ligação.

• Volte a ligar os auriculares ao dispositivo emparelhado clicando no
auricular direito.

• Certifique-se de que os seus auriculares estão ligados e
emparelhados com o seu telefone. Consulte Modo de
emparelhamento.

• Certifique-se de que o firmware do auricular está atualizado na
aplicação BackBeat. Transfira a aplicação: plantronics.com/
software

• Elimine as listas dos dispositivos com auriculares no menu
Bluetooth do telefone (PLT BBPRO5100, PLT BBPRO5100_L) e
emparelhe novamente. Consulte Modo de emparelhamento.

Os sensores dos auriculares não
estão a funcionar conforme
esperado.

• A chamada não é atendida
automaticamente quando coloco
ambos os auriculares

• A função de cortar o som/desativar
corte de som não funciona quando
retiro/coloco os auriculares durante
uma chamada

• Durante uma chamada, o corte de
som é ativado inesperadamente.

• Saiba como funcionam os sensores dos auriculares. Consulte 
Utilizar sensores.

• Desligue e volte a ligar para repor os seus auriculares. Consulte 
Ligar/desligar os auriculares.

• Para utilizar um auricular no modo mono, mantenha o outro
auricular no estojo de carregamento. Consulte Modo mono.

• Modifique as definições do sensor do auricular na aplicação
BackBeat. Transfira a aplicação: plantronics.com/software

DICA Para conseguir o melhor desempenho de áudio durante o
exercício, desligue os sensores na aplicação BackBeat.

Como posso ligar um auricular de
substituição ao meu auricular
existente e emparelhar com o meu
telefone?

Consulte Ligar novo auricular.

Resolução de problemas
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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

© 2019 Plantronics, Inc. Bluetooth é uma marca comercial 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.
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