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Bem-vindo

Bem-vindo
Parabéns por ter adquirido um produto Plantronics. Este manual contém instruções para a 

instalação e utilização do auricular sem fios DECT C565. 

Antes da instalação ou utilização do produto, consulte o folheto de instruções de segurança 
para obter informações de segurança importantes sobre o produto.

Este produto sem fios compatível com DECT utiliza frequências de rádio sem fios restritas 
que variam segundo o país. A utilização deste produto compatível com DECT em países 
não autorizados representa uma infracção à lei, pode afectar as redes e os dispositivos de 
telecomunicações, e pode fazê-lo incorrer em multas e penalizações por parte das agências 
reguladoras.  
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Alimentação

Base de 
carregamento

Suporte para a cabeça

Auricular

Conteúdo

Instruções do kit de ajuste, 
almofadas para as orelhas, aros para 

as orelhas e espuma para os aros
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Conceitos básicos do auricular e da base de 
carregamento

21 763 4 5

1 Aro para a orelha 5 Tampa da bateria

2 Almofada para a orelha 6 Luz indicadora

3 Botão de volume/corte  
   de som (premir para  
   cortar o som)

7 Microfone

4 Botão de chamada 8 Luz indicadora de  
     alimentação

8

Descrição geral do auricular e da base de carregamento



 6

Acessórios

1  Aro para a cabeça por trás da cabeça Utilização alternativa extremamente leve e confortável.
2  Inclui kit com aros para as orelhas, almofadas para as orelhas e manga em espuma

1

2
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Personalize o seu auricular

É possível converter o auricular para utilização na orelha esquerda ou na 

direita, tanto com o aro para a orelha como com o aro para a cabeça. 

Configuração do aro para a orelha direita
1 Escolha o aro para a orelha com o tamanho mais adequado. Alinhe o aro, tal como indicado, e 

introduza-o no auricular. 

90º

2 Rode o aro 90 graus para cima.

90º

3 Escolha o estilo e tamanho de almofada mais adequados. Alinhe a almofada com a ranhura 
virada para o microfone, tal como indicado. 

4  Prima para fixar.

Configuração do aro para a orelha esquerda
1 Escolha o aro para a orelha com o tamanho mais adequado. Alinhe o aro, tal como indicado, e 

introduza-o no auricular. 

90º

2 Rode o aro 90 graus para cima.

90º
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3 Escolha o estilo e tamanho de almofada mais adequados. Alinhe a almofada com a ranhura 
virada para o microfone, tal como indicado. 

4 Prima para fixar. 

Posicionar o auricular
Ao utilizar o auricular, o microfone deverá estar o mais próximo possível do seu rosto, sem o 
tocar. O microfone pode ser ajustado para dentro rodando o auscultador, de modo a optimizar 
a posição do auricular.

1 Deslize o auricular sobre e por trás da orelha e coloque a almofada na orelha.

2 Segure o auricular pela base, empurre-o para dentro e para trás na direcção da orelha para 
permitir que o auscultador rotativo coloque o microfone próximo da sua boca. À medida que 
a base do auricular se afasta para trás, ouvirá uns estalidos suaves até que o microfone esteja 
próximo do seu rosto.
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Colocar o auricular com um aro para a cabeça
É possível rodar o auricular para utilização na orelha direita ou na esquerda.

1 Segure no aro para a cabeça para que fique alinhado e possa receber o auricular, tal como 
indicado, e encaixe o auricular no aro.

2 Rode o auricular para cima.

3 Para optimizar a posição do auricular, empurre-o de modo a que o microfone fique próximo 
da boca.
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Esta secção descreve como carregar o auricular C565. 

Ligar à corrente
Ligue uma extremidade da fonte de alimentação à entrada de alimentação na parte posterior 
da base de carregamento e a outra extremidade a uma tomada eléctrica em funcionamento. 
A luz indicadora de alimentação apresenta-se branca. 

Carregar o auricular
1 Encaixe suavemente o auricular no suporte de carregamento. A luz indicadora de 

carregamento no auricular piscará a branco para indicar que a bateria do auricular está a 
carregar e passará a branco fixo quando estiver completamente carregada.

2 Carregue durante pelo menos 20 minutos antes da primeira utilização. Para a carga completa, 
carregue durante 3 horas.  

TEMPO DE CARREGAMENTO

20 min.  .........................
 Carregamento mínimo  
antes da primeira utilização

3 horas  .........................
  Carregamento completo 

 

NOTA Este produto dispõe de uma bateria substituível. Utilize apenas o tipo de bateria fornecido 
pela Plantronics.

Luz indicadora de carregamento

Luz indicadora de alimentação

Carregar o auricular
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Quando o auricular estiver carregado, emparelhe o auricular com  

o telefone DECT. 

1 Retire o auricular da base de carregamento e mantenha premido o botão de aumento 
de volume durante três segundos, até que a luz indicadora fique branco sem piscar. 

O auricular está agora em modo de emparelhamento.

2 Seguindo as instruções do manual de utilizador do seu telefone, coloque a base do telefone 
sem fios em modo de emparelhamento. O auricular encontra-se emparelhado quando a luz 
indicadora se apagar. O telefone tem de ter o código PIN 0000 predefinido.

Emparelhar o auricular com um telefone DECT
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Esta secção descreve como atender e efectuar chamadas com o auricular 

C565. 

Atender chamadas
O auricular toca ao receber chamadas. Para atender, prima o botão de chamada conforme 
ilustrado. 

O nível de volume pode ser alterado premindo o botão de volume para cima para aumentar 
o volume, ou para baixo para diminuir o volume.*

Para cortar ou activar o som da chamada, prima o botão de volume.

*Quando estiver a utilizar o auricular na orelha direita. Faça o contrário quando estiver a utilizar 
o auricular na orelha esquerda.

Efectuar chamadas
Marque um número utilizando um auscultador. Seguindo as instruções do manual de utilizador 
do seu telefone relativas à transferência de chamadas para outras extensões, transfira a 
chamada para o auricular C565.

Atender e efectuar chamadas
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Agora que carregou o auricular e o emparelhou com o telefone DECT, leia 

esta secção para saber mais acerca das funções do auricular e como utilizar 

os controlos.  

Controlos do Auricular 

321

1 Botão de volume/corte de som 

Aumenta o volume

Diminui o volume

Cortar/activar o som  
de uma chamada

Este quadro descreve os controlos de volume se colocar o auricular no 
lado direito. Os controlos de volume ficam na posição oposta se colocar 
o auricular no lado esquerdo. 

Prima o botão de volume para cima. 

Prima o botão de volume para baixo.

Para cortar/activar o som do auricular, prima o botão de volume/
corte de som.

2 Botão de chamada

Efectuar, atender, terminar 
uma chamada

Prima por breves instantes o botão de chamada. 

3 Luz indicadora do auricular Branco intermitente quando está a ser utilizado.

IMPORTANTE: para sua segurança, não utilize o auricular com volume de som muito 
elevado durante longos períodos de tempo. Se o fizer, corre o risco de perda de 
audição. Oiça sempre em níveis moderados. Para obter mais informações acerca de 
auriculares e audição, visite: plantronics.com/healthandsafety.

Tempo em conversação
Com apenas um carregamento concluído, o C565 proporciona até 7 horas de tempo de 
conversação. 

Bateria
Este produto dispõe de uma bateria substituível. Para garantir que as baterias de substituição 
cumprem os padrões de qualidade elevados da Plantronics e para um desempenho perfeito, 
utilize apenas baterias de substituição fornecidas pela Plantronics.

O auricular
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Aviso de bateria fraca
Se estiver numa chamada e a bateria do auricular ficar muito fraca, ouvirá um sinal sonoro 
baixo simples repetido a cada 15 segundos para indicar que a bateria está fraca. Deve 
recarregar o auricular imediatamente.   

Se não se encontrar numa chamada e premir o botão de chamada, escutará três sinais 
sonoros baixos, indicando bateria fraca. Deve recarregar o auricular imediatamente.

Substituição da bateria
Se após uso prolongado verificar que uma bateria totalmente carregada já não dura o tempo 
necessário, pode substitui-la. 

1 Abra a tampa da bateria e retire-a do auricular.

2 Com o polegar e o indicador, solte a bateria do clip de segurança.

3 Com o polegar e o indicador, segure no conector da bateria e desligue o conector e a bateria 
do auricular.

4 Instale a bateria nova seguindo os passos descritos pela ordem inversa.

Cortar o som do auricular durante uma chamada
Para cortar/activar o som de uma chamada, prima o botão de volume.  

Quando o corte de som for activado, escutará três sinais sonoros altos (pode continuar a ouvir 
o seu interlocutor).  

Ajustar o volume do auricular
Efectue a sintonização fina do volume do auricular premindo o botão para aumentar o volume 
ou o botão para diminuir o volume se usar o auricular no lado direito. Se o usar no lado 
esquerdo, é o contrário: prima o botão para baixo para aumentar o volume e o botão para 
cima para diminuir o volume.

Tons de aviso de fora de alcance

Durante uma chamada, se se afastar do limite de alcance operacional, escutará três sinais 
sonoros baixos. Ouvirá um tom médio quando voltar ao limite de alcance. 



 15

Se se mantiver fora do alcance, uma chamada activa será suspensa. A chamada será 
restabelecida quando voltar ao limite de alcance. Se permanecer fora do limite do alcance 
durante mais de 5 minutos, o auricular deixa cair a chamada.

Se não se encontrar numa chamada, sair do limite de alcance e então premir o botão de 
chamada, escutará um sinal sonoro decorrente da pressão do botão e três sinais baixos 
indicando a incapacidade de estabelecer uma ligação.



 16

Resolução de problemas

O meu auricular não se 
ajusta completamente.

Ao utilizar o auricular, o microfone deverá estar o mais próximo possível do 
seu rosto, sem o tocar. O microfone pode ser ajustado para dentro rodando 
o auscultador, de modo a optimizar a posição do auricular. Consulte Posicionar 
o auricular.

O tempo de 
conversação encontra-
se significativamente 
reduzido, mesmo após o 
recarregamento completo.

A bateria está a atingir o fim da sua vida útil. Contacte a Plantronics através 
do número de telefone +1 (800) 544-4660 para encomendar uma bateria de 
substituição ou contacte-nos em plantronics.com/support.



Parabéns!
The product you have just purchased carries the TCO Certified Headsets 2 label. This means that your headset is designed and 
manufactured according to some of the strictest performance and environmental criteria in the world. The manufacturer of this 
headset has selected it to be certified to TCO Certified Headsets 2 as a sign of usability, high performance and reduced impact 
on the natural environment. 

Products certified to TCO Certified Headsets 2 are specifically designed for limiting the risk for hearing impairment. The headsets have acoustic limit 
protection to protect the user from sudden “sound-spikes” caused by interference on the telephone lines.
Other features of TCO Certified Headsets 2:
Ergonomics
• Volume control, individual adjustment and adaptation, replaceable parts and quality durability.
Energy
• Low energy consumption on the charging station.
Emissions
• Low SAR value. Low electromagnetic fields surrounding the charger.
Ecology
• Product is designed for recycling. Manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 001
• Restrictions on

o Chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o Hazardous heavy metals such as cadmium, mercury, hexavalent chromium and lead.

All TCO labelled products are verified and certified by TCO Development, an independent third party labelling organization. For over 20 years, 
TCO Development has been at the forefront of moving the design of IT equipment in a more user-friendly direction. Our criteria are developed in 
collaboration with an international group of researchers, experts, users and manufacturers. Since the program’s inception, TCO labelled products have 
grown in popularity and are now requested by users and IT-manufacturers all over the world.
Full specifications and lists of certified products can be found on our homepage – www.tcodevelopment.com

PRECISA DE MAIS AJUDA?
plantronics.com/support

Plantronics Inc.
345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Estados Unidos da América

Plantronics BV
South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Holanda
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KR 30-655804; TW D143596; D143955
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