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1 Aumentar volume 6 Alto-falante
2 Interromper som 7 Luz indicadora
3 Diminuir volume 8 Cabo USB
4 Botão de chamada 9 Cabo de 3,5 mm (somente no modelo

Calisto 5200)
5 Microsoft Teams (somente o modelo

Teams, requer o aplicativo)

Visão geral
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Conecte o viva-voz ao computador usando o cabo USB. Conecte o viva-voz ao seu tablet ou celular
usando o cabo de 3,5 mm (somente no modelo Calisto 5200). Use o viva-voz para reproduzir
músicas ou áudio de chamadas.

Conectar o viva-voz
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Conecte o cabo USB ao seu computador. A luz indicadora do viva-voz acenderá em branco e
permanecerá acesa enquanto o viva-voz estiver conectado à fonte de alimentação.

Conecte o cabo de 3,5 mm ao seu tablet ou dispositivo móvel.

NOTA: A tabela refere-se somente ao modelo Calisto 5200, não há bateria no modelo Calisto 3200.

Status Tempo de conversação Indicador

Carga de
bateria alta

Mais de 12 horas "Battery high" (Carga de bateria alta)

Carga de
bateria média

Menos de 12 horas, mais de 2 horas "Battery medium” (Carga de bateria média)

Carga de
bateria fraca

Menos de 2 horas, mais de 30 minutos “Battery low” (Carga de bateria fraca)
reproduz menos de 2 horas de conversação

Carga da
bateria crítica

Igual ou menor que 30 minutos 30 minutos, "Battery Low" (Bateria fraca)
repete-se a cada 15 minutos

10 minutos, "Battery Low" (Bateria fraca)
repete-se a cada 5 minutos

0 minutos, "Power off” (Desligado) é
reproduzido uma vez

Importante: se o viva-voz não ligar automaticamente ao conectá-lo, mantenha os botões de
chamada e de interromper som pressionados por 4 segundos para ativar manualmente o viva-
voz. Repetir esse processo desligará o dispositivo.

Pressione levemente o botão Chamada para atender ou encerrar uma chamada.

Pressione levemente o botão Sigilo para ativar ou desativar o som dos microfones.

Pressione os botões de Volume (+) ou (-) para aumentar ou diminuir o volume.

Pressione o botão Teams  para interagir com o Microsoft Teams quando não estiver em uma
chamada.
NOTA: O aplicativo Microsoft Teams deve estar instalado.

Para uma melhor experiência ao escutar com o conector de 3,5 mm (somente no modelo Calisto
5200), coloque o viva-voz no modo música, mantendo o botão de interromper som pressionado
por 4 segundos. Desligue o modo música antes de fazer ou receber chamadas tocando o botão de
interromper som.

Uso diário

Ligado

Atendimento e
encerramento de

chamada

Ativar/desativar
interrupção do som

Volume

Botão Microsoft Teams
(somente modelos Teams)

Música
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Para mixar uma chamada por conexão de 3,5 mm e USB, é preciso uma chamada por conexão de
3,5 mm ou USB ativa. Conecte o outro conector a um dispositivo separado. O áudio será mixado
e sincronizado, de maneira similar a uma chamada com 3 participantes.

Mixagem de áudio

6



Support

NEED MORE HELP?
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. All rights reserved. Poly, the propeller design, and the Poly logo are
trademarks of Plantronics, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.
Manufactured by Plantronics, Inc.
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