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1 Botão Ligar/Desligar 6 Interromper som
2 Botão Bluetooth® 7 Diminuir volume
3 Alto-falante 8 Luz indicadora
4 Aumentar volume 9 Microfones
5 Monofone 10 Porta micro USB

Visão geral
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Conecte o viva-voz a seu computador utilizando um cabo micro USB para reproduzir música ou
som da chamada.

1 Conecte o cabo USB da porta USB no viva-voz a uma porta USB disponível no computador.

2 Definir o viva-voz como dispositivo de áudio padrão nas definições de sistema de seu computador.

Conecte-se ao PC
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Quando o dispositivo for iniciado, o indicador de status será exibido na cor branca por dois ou três
segundos para concluir a inicialização. Você ouvirá um toque, indicando que o dispositivo está
ligado, os botões de volume serão iluminados e o indicador de status será desligado, indicando
que o dispositivo está pronto para uso.

Pressione brevemente o botão de energia para ligar o dispositivo. Mantenha o botão de energia
pressionado por dois segundos para desligar o dispositivo.

O viva-voz desliga automaticamente após 10 minutos de inatividade, se não estiver conectado a
uma fonte de alimentação.

Pressione os botões de aumento (+) ou diminuição (-) de volume até alcançar o volume desejado.

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

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

Quando o nível de bateria cair para 16%, o
botão de energia pulsará periodicamente em
âmbar. O comportamento do LED será

acompanhado por um sinal sonoro, a menos que o usuário estiver em uma chamada.

Quando o nível de bateria cair para 6%, o botão de energia será exibido com mais urgência. O
LED pulsará insistentemente em âmbar, com o tom sendo emitido apenas intermitentemente.

NOTA: Se o nível de bateria estiver inferior ou igual a 5% em um estado desligado, o viva-voz não
responderá a tentativas de ligá-lo a menos que conectado a uma fonte de alimentação.
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1 Mantenha pressionado o botão de Bluetooth por 2 segundos.

O led indicador piscará em azul quando estiver no modo emparelhado.

2 Em seu dispositivo, habilite o Bluetooth e selecione PLT P7200 na lista de dispositivos.
Quando os dispositivos são emparelhados com sucesso, o viva-voz reproduzirá um toque, e o led
indicador ficará azul e estável temporariamente. O dispositivo se conectará automaticamente ao
viva-voz quando estiver dentro da faixa de alcance.

Após utilizar o viva-voz com um dispositivo Bluetooth, desemparelhe-o de seu dispositivo. Para
desemparelhar o viva-voz, execute um dos procedimentos descritos a seguir:

1 Pressione o botão Bluetooth do viva-voz.

2 Desconecte-se do viva-voz em seu dispositivo Bluetooth.

Emparelhamento com um dispositivo Bluetooth

Desemparelhamento de
um dispositivo Bluetooth
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O carregamento do viva-voz pode levar de 3 a 6 horas, dependendo do nível da bateria e do
método de carregamento. Escolha um dos seguintes:

1 Conecte o cabo micro USB da porta USB no viva-voz a uma porta USB disponível no computador.

2

Conecte o cabo micro USB do viva-voz a um conector USB e, em seguida, ligue a uma tomada.

Se o viva-voz estiver ligado durante o carregamento, o botão de energia pulsará até que a bateria
esteja totalmente carregada e, em seguida, será desligado (ou voltará para o estado apropriado
dependendo da atividade).

Carregar
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O viva-voz pode emparelhar até 10 dispositivos e se conectar com até dois dispositivos. No
entanto, o viva-voz só poderá transmitir áudio para um dispositivo de cada vez. Para alternar entre
dispositivos, execute um dos procedimentos descritos a seguir:

1 Desative o Bluetooth em um dos dispositivos conectados.

2 Interrompa a reprodução de áudio em um dispositivo e inicie em outro que esteja conectado.

Alternância entre os dispositivos emparelhados
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O viva-voz pode lembrar até 10 dispositivos emparelhados. Limpe o cache Bluetooth para remover
todos os dados de seu dispositivo armazenados no viva-voz.

Mantenha pressionado os botões de Bluetooth e diminuição de volume (-) por cinco segundos.
Um som é reproduzido, e o led indicador fica intermitente em azul.

Limpeza de dispositivos Bluetooth armazenados
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Indicador Status

Âmbar Carregando bateria

Âmbar intermitente bateria fraca

Âmbar pulsante Software atualizado

Azul Emparelhamento com Bluetooth

Azul intermitente Modo de emparelhamento/descoberta

Verde Em uma chamada

Verde intermitente Entrada de chamada

Vermelho Microfones com interrupção do som

Branco Ativado

Explicação dos leds indicadores
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Cabo de segurança
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Suporte

AINDA PRECISA DE AJUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Estados Unidos

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth é uma marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso da Plantronics, Inc. ocorre sob licença. Todas
as marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.
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