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1 Aumentar volume 6 Altifalante
2 Corte de som 7 Luz indicadora
3 Diminuir volume 8 Cabo USB
4 LED do auricular (luz indicadora) 9 Cabo de 3,5 mm (apenas para o modelo

Calisto 5200)
5 Microsoft Teams (apenas modelo Teams,

aplicação necessária)

Descrição geral
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Ligue o altifalante ao computador utilizando um cabo USB. Ligue o altifalante ao seu tablet ou
telemóvel utilizando o cabo de 3,5 mm (apenas para o modelo Calisto 5200). Utilize o altifalante
para reproduzir música ou o áudio de uma chamada.

Ligar o altifalante
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Ligue o cabo USB ao computador. A luz indicadora no altifalante acende-se e permanece branca
quando está ligado à fonte de alimentação.

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

NOTA: A tabela refere-se apenas ao modelo Calisto 5200. O modelo Calisto 3200 não possui
bateria.

Estado Tempo em conversação de nível da bateria

Bateria alta Mais de 12 horas "Bateria alta"

Bateria média Menos de 12 horas, mais de 2 horas "Bateria média"

Bateria fraca Menos de 2 horas, mais de 30 minutos É reproduzido "Battery low" (Bateria fraca)
quando tem menos de 2 horas de tempo de
conversação disponíveis

Bateria muito
fraca

30 minutos ou menos 30 minutos, é repetido "Battery low" (Bateria
fraca) a cada 15 minutos

10 minutos, é repetido "Battery low" (Bateria
fraca) a cada 5 minutos

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

Importante: se o altifalante não ligar automaticamente quando estiver ligado, mantenha os
botões de chamada e de corte de som premidos durante 4 segundos para o ligar manualmente.
Repita este processo para desligar o dispositivo.

Premir o botão de chamada atende ou termina uma chamada.

Premir brevemente o botão de corte de som ativa ou desativa os microfones. 

Prima o botão de aumentar (+) ou diminuir (–) o volume para definir o volume desejado.

Prima o botão Teams  para interagir com o Microsoft Teams quando não estiver numa
chamada.
NOTA: A aplicação Microsoft Teams tem de estar instalada.

Para obter uma melhor experiência de audição com o conetor de 3,5 mm (apenas para o modelo
Calisto 5200), coloque o altifalante no modo de música ao manter premido o botão de corte de
som durante 4 segundos. Desative o modo de música antes de efetuar ou receber chamadas
premindo o botão de corte de som.

Uso diário

Alimentação

Atender ou terminar uma
chamada

Cortar/ativar o som

Volume

Botão Microsoft Teams
(apenas modelos Teams)

Música
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Para realizar uma chamada com uma combinação de USB e 3,5 mm, a ligação por USB ou 3,5
mm tem de estar ativada. Estabeleça a outra ligação com um dispositivo separado. O áudio será
combinado e sincronizado, de forma semelhante a uma chamada tridirecional.

Combinação de áudio
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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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