
Calisto 610
Viva-voz USB com fio

Guia do usuário
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Parabéns pela compra do seu novo viva-voz USB com fio Plantronics Calisto 610. Este guia do
usuário contém instruções sobre como configurar e usar o seu viva-voz Calisto 610.

Recursos e destaques do Calisto 610
• Dispositivo periférico pessoal viva-voz com fio.

• Conecta-se ao PC.

• Áudio full duplex, ouça e seja ouvido tão naturalmente quanto em uma conversa face-a-face.

• Cobertura 360°do microfone.

• Controle de chamadas e outros recursos integrados via software Plantronics Hub.

• Recursos de controle de chamada do cliente de Comunicações unificadas e softphone –
atendimento/encerramento de chamadas, aumento/diminuição do volume, ativação/desativação
do som do microfone, recusa de chamada.

• Pequeno e portátil, inclui estojo para transporte.

NOTA: Consulte as instruções de segurança para obter informações importantes de segurança do
produto antes da instalação ou do uso.

Computador
• Sistemas operacionais compatíveis: Windows XP SP3 ou posterior, Windows Vista SP1 ou

posterior, Windows 7 SP1, Windows 8 e Windows 10

• Processador: processador Pentium de 400 MHz ou equivalente (mínimo); processador Pentium
de 1 GHz ou equivalente (recomendado)

• RAM: 96 MB (mínimo); 256 MB (recomendado)

• Disco rígido: 1,5 GB (mínimo); 3 GB (recomendado)

Bem-vindo

Requisitos de sistema
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Estojo para transporte Viva-voz com fio

Conteúdo da caixa
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1 Botões de aumento e diminuição de volume
Aumentar/diminuir
volume

Pressione os botões de aumento ou diminuição de volume até alcançar
o volume desejado

Nível máximo ou mínimo de
volume

Pressione os botões de aumento ou diminuição de volume até que
o máx./mín. seja alcançado

Volume da campainha Pressione os botões de aumento ou diminuição de volume enquanto não
houver chamadas ativas

2 Botão de interrupção do som
Interrupção do som do microfone (a
outra extremidade não poderá ouvir
você)

Um toque curto no botão interrompe o som do
microfone; o LED de interrupção do som fica vermelho
constante

Ativação do som dos
microfones

Um toque curto no botão ativa o som dos microfones; o LED de
interrupção do som é desligado

Rejeitar uma chamada Um toque longo no botão (2 segundos); chamada recusada

3 Botão de chamada
Atender ou encerrar uma chamada 1 toque no botão
Atender uma segunda chamada
durante uma ligação

Um toque curto no botão finaliza a primeira chamada; 1 toque
curto atende a segunda chamada

Controles do viva-voz
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1 O viva-voz será ligado quando conectado ao PC.
NOTA: Não insira diretamente na estação de carga ou hub.

2 O logotipo da Plantronics se acenderá quando o viva-voz estiver pronto para uma chamada.

3 Pressione o botão de chamada para iniciar ou encerrar uma chamada.

Conectar ao PC e chamar
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O software Plantronics Hub (opcional) para Windows aumenta a capacidade
do seu viva-voz e melhora sua experiência de usuário quando usado com o
PC.

Por exemplo, o software Plantronics Hub oferece:

• Controle de chamadas integrado para softphones populares e clientes de Comunicações
unificadas (UC)

• Capacidade aprimorada de presença de UC - status de maior disponibilidade granular significa
menos interrupções

• Configurações de preferências úteis

• Atualizações de software e firmware automatizadas

O software carrega quando o PC é inicializado e é executado discretamente em segundo plano,
sem necessidade de intervenção do usuário, exceto pelo seguinte:

• Painel de controle Plantronics – um utilitário exclusivo para todas as opções de dispositivo,
aplicativo, preferências e configuração, e informações do produto

• Gerenciador de atualizações Plantronics – fornece notificação e facilita a instalação do firmware
do viva-voz e atualizações de software Hub

Para iniciar qualquer destes serviços, vá para Iniciar> Programas> Plantronics

• Exibe os dispositivos Plantronics ativos compatíveis com o software Plantronics Hub.

• Configurações de áudio – Fornece um atalho conveniente de opções de configuração de áudio do
Windows.

• Configurações do dispositivo – Não há configurações do dispositivo disponíveis para o Calisto
610 no painel de controle Plantronics.

• Exibe todos os aplicativos habilitados pelo software Plantronics Hub e compatíveis com o Calisto
610.

• Todos os aplicativos compatíveis em execução no momento são designados com uma "marca de
verificação".

• Permite configurar o comportamento dos media players suportados quando uma chamada de
softphone é recebida e quando a chamada termina.

• Fornece confirmação de cadastramento para permitir que a Plantronics colete estatísticas de uso
para ajudar a melhorar o nosso software.

• Permite configuração de compartilhamento de informações presenciais com as aplicações
suportadas.

Software Plantronics Hub

Guia Dispositivo

Guia Aplicativos
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Como eu sei que o Calisto 610 está
ligado?

Pressionar as teclas de volume +/- enquanto a unidade está
LIGADA emite um tom de ajuste de volume.

Há um indicador visual no Calisto
610 que mostre o nível de volume?

Número Não há nenhum indicador visual do nível de volume ou de
ajustes de volume no Calisto 610.
NOTA: O Calisto 610 possui uma configuração de volume padrão de
nível médio. Ele oferece indicadores sonoros conforme você ajusta o
volume e quando você atinge o nível de volume mínimo e máximo.

Qual o tamanho da sala e quantos
participantes o Calisto 610 suporta
em teleconferências em grupo?

Duas variáveis devem ser consideradas para esta resposta, e
ambas envolvem a qualidade de áudio percebida por oito ouvintes
na outra extremidade de uma chamada feita com o Calisto 610:

1 As propriedades acústicas da sala: nem todas as salas são criadas
iguais e a acústica do ambiente pode variar consideravelmente.

2 A opinião subjetiva (ou capacidade auditiva) do ouvinte da outra
extremidade pode também variar consideravelmente

Com base nessas variáveis, em geral o Calisto 610 pode ser usado
em uma sala de até 3,65 x 3,65 m (12 x 12 pés) com até oito
participantes.

Solução de problemas

8



AINDA PRECISA DE AJUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Estados Unidos

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2017 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Plantronics e Calisto são marcas comerciais ou registradas da Plantronics, Inc. A marca comercial
Bluetooth é de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso da marca pela Plantronics, Inc. é feito sob licença. Microsoft, Lync, Windows e Windows
XP são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Patentes norte-americanas 5.210.791; Patentes pendentes

209576-23 (07.17)
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