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REGISTE O SEU PRODUTO ON-LINE

Visite www.plantronics.com/productregistration para registar o seu produto CS60-USB 
on-line, para que possamos facultar-lhe a melhor assistência e suporte técnico.
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Auricular e Opções de Utilização

Base

Auricular

Aros para os ouvidos

Banda para a cabeça

Carregador de CA

Software

CD de Software
PerSonnoCall®

Antes da instalação ou utilização do produto, consulte o folheto de Instruções de Segurança 
para obter informação de segurança.
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CARACTERÍSTICAS

Vista traseira e lateral

Porta para  
o carregador  
de CA

Subscrição 
Acesso aos botões 
Orifício (necessário 
clipe de papel)

Vista frontal

Contactos para carga
Base de suporte 
para o auricular

Luz indicadora  
de carregamento (vermelha)

Luz indicadora  
de estado (verde)

CS55

CS50

Front:

Rear:

Listening 
Volume/Mute 

Talk Indicator Light

Speaker

Battery Cover

Call Control Button

Microphone

Handset Lifter Arm

Ringer Microphone 
Jack (remove cover)

Height Switch

Accessory Jack

Power Cord

Headset

Handset Lifter

Telephone Cord Jack

Telephone Handset Jack

Speaking Volume 
Major Adjust

AC Charging Jack

Handset Lifter Jack

Base - Top View Base - Bottom View

Charging Cradle

Front:

Rear:

Indicator Lights

Talking (Green)

Power (Red)

Charging (Amber)

Listening Volume
Major Adjust

Telephone Cord

Telephone 
Configuration Dial

IntelliStand™

On/Off Switch
(to automate call
control button)

Speaking Volume
Minor Adjust

Base

Interruptor de toque  
(Ligado = voltado para cima) 
(Desligado = voltado para baixo)

Cavilhas do suporte

Auricular

Vista frontal:

Botão de Volume de 
audição/Corte de som/ 
Flash/Inteligente

Botão de conversação

Luz indicadora  
de conversação

Vista traseira:

Altifalante

Tampa da bateria

Microfone

Conector USB



1. Deslize o auricular na base para carregamento. 

2. Empurre o auricular com cuidado, de modo a assegurar-se de que se encontra na 
posição correcta. A luz indicadora de carga, de cor vermelha, na base, ilumina-se 
durante o carregamento e desliga-se quando a carga estiver completa.

Apenas carregamento de CA:

Quando o seu computador está desligado, o CS60-USB não carrega e o tempo de espera 
do auricular diminui. Se utilizar o adaptador de CA opcional, o auricular é carregado.

Apenas carregamento USB:

Quando o seu computador está ligado, o CS60-USB carrega utilizando a ligação USB.

15 cm

30 cm

Para instalar a unidade de base, introduza o cabo USB na parte inferior da base, de modo 
a que encaixe na posição correcta. Depois, prenda o suporte, introduzindo as cavilhas do 
suporte nos orifícios de localização da parte inferior da unidade de base.

Ligue o conector USB à porta USB disponível no seu computador. Poderá utilizar um 
multiplicador USB, mas certifique-se de que fornece energia suficiente (250 mA) para 
carregar o auricular.

Como alternativa, as tiras de velcro inclusas podem ser utilizadas para prender a unidade 
de base ao monitor do PC. No entanto, se esta opção causa ruído ou interferências, 
consulte "Posicionamento" na página 7.

Poderá utilizar o carregador de CA opcional. 
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INSTALAÇÃO CARREGAMENTO

POSICIONAMENTO

A distância mínima recomendada é apresentada em cima.

IMPORTANTE: O posicionamento incorrecto poderá causar ruído e interferências.

1
2

1 hora = carregamento 
mínimo para continuar  
a configuração

3 horas = carregamento 
completo

1

2

3
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O software PerSono Suite da Plantronics proporciona a ligação entre o auricular CS60-USB  
e as aplicações softphone compatíveis no computador. Com o software PerSono Suite é 
possível detectar e atender/desligar uma chamada remotamente, a partir da aplicação 
softphone e através do botão de controlo de chamadas.

Além disso, o PerSono Suite disponibiliza algumas configurações básicas e informações  
do estado sobre o sistema. 

Consulte a lista de compatibilidade do PerSono Suite em www.plantronics.com/
SoftphoneCompatibility para as informações mais recentes sobre a compatibilidade do 
softphone. Se o seu softphone não é actualmente suportado pelo PerSono Suite, consulte 
a página 11.

1. Depois de introduzir o CD, vá ao ecrã principal do PerSono Suite e clique em “Instalar  
o software PerSono Suite”.

2. O seu softphone pode exigir que escolha qual o dispositivo de áudio que pretende 
utilizar. Consulte a documentação do softphone para mais pormenores.

NOTA: Quando o CS60-USB está instalado, torna-se o dispositivo de áudio do seu computador. 
Pode definir manualmente as preferências no sistema operativo Windows® , através do 
separador "Áudio", na opção "Sons e dispositivos de áudio" do Painel de controlo.

NOTA: Depois de instalado, recomendamos que defina o PerSono Suite para iniciar sempre 
que o sistema operativo Windows® arrancar. 

Após a instalação e execução do software, poderá ver um dos quatros ícones do tabuleiro 
do sistema na barra de tarefas na base do ecrã; o ícone reflecte o estado da comunicação 
do auricular com o PerSono Suite.

: Nenhum auricular detectado 

: Auricular detectado, nenhuma ligação áudio à base 

: Auricular detectado e ligação áudio à estação base activa 

: Auricular detectado e a ligação de rádio à base está activada

Ícones do tabuleiro do sistema

Clique com o botão direito do rato no ícone do tabuleiro do sistema do auricular  
e seleccione “Opções”. Aparecerão os ecrãs de Opções Básicas e Estado Actual  
do PerSono Suite.

Consulte os ficheiros on-line de ajuda da aplicação para obter informação acerca do 
software PerSono Suite.

CONFIGURAÇÃO E ESTADO

INSTALAR O SOFTWARE PERSONO SUITE

Para além de Softphones e funcionalidades compatíveis com PerSono Suite, os modelos 
CS50/60-USB são compatíveis com as seguintes funcionalidades do Microsoft Office 
Communicator (MOC). Nota: As funcionalidades MOC são integradas no CS50/60-USB e 
não requerem a instalação do software PerSono Suite.

O CS50/60-USB inclui uma lógica de gestão inteligente das aplicações para quando utiliza 
o Softphone compatível com PerSono Suite e o MOC no mesmo computador. 

Usar o CS50/60-USB com o Microsoft 
Office Communicator

• Se o interruptor de toque na base estiver ligado, a base 
toca uma vez para indicar a recepção de uma chamada. 
Levante o auricular e prima o botão de conversação do 
auricular para atender.

• O auricular indica a recepção de uma chamada do 
MOC; prima o botão de conversação do auricular para 
a atender.

• Prima o botão de conversação do auricular para terminar 
uma chamada ou coloque o auricular na base.

• Prima o botão de conversação; o auricular é activado 
e ouve-se o tom de marcação; faça a chamada a partir 
do MOC.  

• Prima uma vez o botão de conversação para activar a 
ligação de rádio e volte a premi-lo. Coloca assim em 
primeiro plano a janela do MOC e ouve-se o tom de 
marcação; faça a chamada a partir do MOC  

• Faça a chamada a partir do MOC; o auricular activa-se 
automaticamente.  

Detecção de toque/atendimento 
– recepção de chamadas do MOC 
quando o auricular se encontra 
na base

Detecção de toque/atendimento 
– recepção de chamadas do 
MOC quando o auricular não se 
encontra na base

Terminar uma chamada

Iniciar uma chamada no 
auricular se a ligação de rádio 
estiver activa (luz verde na base 
intermitente)

Iniciar uma chamada no 
auricular se a ligação de rádio 
não estiver activa (luz verde na 
base NÃO intermitente)

Iniciar a chamada a partir do 
MOC

Característica Acção/Descrição
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Para efectuar uma chamada:
Prima o botão de conversação no auricular. As luzes indicadoras de estado na base e no 
auricular deverão iluminar-se, assinalando uma ligação bem sucedida. Marque utilizando 
o softphone.

Para atender uma chamada:
Prima o botão de conversação no auricular para atender uma chamada. Quando interruptor 
de toque na parte lateral da base está ligado (voltado para cima), a base toca quando chega 
uma chamada; deste modo, é notificado da chegada de uma chamada mesmo que não 
esteja a utilizar o auricular. Esta função é desactivada quando o interruptor de toque está 
voltado para baixo.

Para terminar uma chamada:
Prima o botão de conversação no auricular. 

Para alternar entre chamadas:
Alguns softphones suportam uma funcionalidade denominada “flash”, a qual lhe permite 
colocar ou retirar uma chamada do modo de espera ou alternar entre chamadas. Para tal, 
prima o controlo de volume do auricular para cima ou para baixo durante mais de 2 segundos. 
Consulte o diagrama “Ajustar o Volume, Iniciar Flash” na página 12.

Ao utilizar o PerSono Suite, a ligação rádio entre o auricular e a base só ficará activa 
durante a chamada. Esta é a predefinição e destina-se a preservar a duração útil da 
bateria do auricular. Contudo, pode desejar ter a ligação rádio activa sem ser durante 
uma chamada, de modo a poder ouvir outras fontes de áudio, por exemplo, transmissões 
de áudio do PC. Pode abrir a ligação rádio sempre que o deseje, premindo o botão de 
conversação no auricular..

NOTA: Activar a ligação rádio do auricular por longos períodos de tempo reduzirá 
significativamente os tempos de espera e de conversação do auricular.

 

Para softphones não compatíveis com o PerSono Suite

Consulte a lista de compatibilidade do PerSono Suite em www.plantronics.com/
SoftphoneCompatibility para as informações mais recentes sobre a compatibilidade do 
softphone.

Se o seu softphone não é actualmente suportado pelo PerSono Suite, as funções de 
detecção e atender/terminar chamada remotamente pelo auricular não funcionam. Ao 
premir o botão de conversação no auricular só irá abrir e fechar a ligação rádio que fornece 
áudio; tem de atender a chamada no softphone.

EFECTUAR/ATENDER/ 
TERMINAR CHAMADAS

AJUSTES

Instale o altifalante na opção de utilização 
desejada (fita para a cabeça ou aro para 
a orelha).

1. Ajuste a fita.

2. Rode o auricular até que o microfone 
esteja voltado para o seu queixo.

1

2

Wearing Options

Anel de 
retenção

1

2
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AJUSTAR O VOLUME, INICIAR FLASHMajor AdjustMinor Adjust

Prima o controlo de volume do auricular para ajustar o volume de audição.

Para ajustar o volume de audição ou da voz do softphone, consulte a documentação  
do utilizador.

Para ajustar o volume de audição ou da voz do dispositivo de áudio do computador,  
utilize a secção "Sons e dispositivos de áudio" no Painel de controlo do Windows®.

Para iniciar a função Flash (consulte a página 11, "Alternar entre chamadas"),  
prima o controlo de volume durante mais de 2 segundos.

TIRAR O SOM A UMA CHAMADA, 
INICIAR O BOTÃO INTELIGENTEHeadset Mute

Para tirar o som ao auricular, prima o botão de controlo do volume de audição/corte de 
som durante breves instantes. Volte a premir o botão para desactivar o corte de som.

Escutará 3 toques rápidos cada 15 segundos como indicação de que o corte de som  
está ligado.

Para iniciar o botão inteligente, prima e mantenha sob pressão o botão de controlo  
de volume de audição/corte de som durante mais de 2 segundos.
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VIAJAR COM O CS60-USB

Pode desmontar o CS60-USB facilmente para levá-lo em viagens.

CS55

CS50

Front:

Rear:

Listening 
Volume/Mute 

Talk Indicator Light

Speaker

Battery Cover

Call Control Button

Microphone

Handset Lifter Arm

Ringer Microphone 
Jack (remove cover)

Height Switch

Accessory Jack

Power Cord

Headset

Handset Lifter

Telephone Cord Jack

Telephone Handset Jack

Speaking Volume 
Major Adjust

AC Charging Jack

Handset Lifter Jack

Base - Top View Base - Bottom View

Charging Cradle

Front:

Rear:

Indicator Lights

Talking (Green)

Power (Red)

Charging (Amber)

Listening Volume
Major Adjust

Telephone Cord

Telephone 
Configuration Dial

IntelliStand™

On/Off Switch
(to automate call
control button)

Speaking Volume
Minor Adjust

Empurre com cuidado 
de um lado para o outro 
para desmontar

Unidade 
desmontada

Para poupar a energia da bateria  
e cumprir os regulamentos de viagens 
aéreas, deverá desligar o auricular, 
premindo o botão de conversão e o botão 
de controlo do volume de audição/corte  
de som ao mesmo tempo, durante  
5 segundos. Quando a luz indicadora de 
conversação (verde) do auricular se tornar 
intermitente, liberte os dois botões.

Para ligar o auricular, prima o botão 
de conversação. A luz indicadora de 
conversação (de cor verde) passa a 
apresentar uma intermitência rápida.

NOTA: Depois de desligado, basta premir qualquer botão para voltar a ligar o auricular.  
Não se esqueça de que se for guardado de forma inadequada, o auricular CS60-USB poderá 
ligar-se inadvertidamente. 



Premir numa direcção 
durante mais de 
2 segundos

Flash

Premir durante breves 
segundos

  Corte de som

Volume ascendente/
descendente, 2 tons 
ao atingir o limite 

Premir para baixo 
e para cima

 
Volume de audição

Acção Tom

Premir e manter sob 
pressão durante mais 
de 2 segundos

Botão inteligente 

Flash

Efectuar/responder/
terminar chamadas Pressão curta do botão Meio tom

Aviso de bateria fraca 
(restam 5 minutos de 
tempo de conversação)

Colocar o auricular na 
base para carregamento

1 tom a cada 10 segundos

Aviso de fora do 
alcance - com 
chamada activa

Aproximar da base 2 tons antes de atingir o 
limite do alcance 3 tons 
para além do limite e 
suspensão da chamada 
activa 1 tom assinala o 
regresso ao intervalo de 
alcance; chamada 
restabelecida num intervalo 
de 15 minutos

Notificação de 
chamada a chegar

Premir o botão de 
conversação para 
atender a chamada

3 tons repetitivos

Característica Botão

3 tons a cada 15 segundos

LUZES INDICADORAS NA BASE

Acção Luz
A carregar Luz vermelha intensa

Carregamento completo Luz vermelha desliga-se

Corte de som activado Luz verde em intermitência rápida
 
Auricular fora da base Luz vermelha com pouca intensidade

Ligação ao auricular activa Luz verde em intermitência lenta

Ligação ao auricular inactiva Luz verde fixa

Luz indicadora de estado (verde) 

Luz indicadora de carregamento 
(vermelha) 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  
CS60-USB

• Certifique-se de que o cabo USB está ligado a um 
computador activado.

• Certifique-se de que o computador está activo e não 
no modo de suspensão ou hibernação.

• Se estiver a utilizar um hub USB, verifique se a corrente 
de alimentação está correctamente ligada e se o hub 
pode fornecer 250mA para carregar o auricular.

• Se estiver a utilizar o carregador de CA, certifique-se 
de que a tomada do carregador está ligada à unidade 
de base, que o carregador está ligado a uma tomada 
de parede e de que se trata do modelo fornecido pela 
Plantronics.

Liguei todos os cabos, mas as 
luzes não se acendem.

Problema Solução

CONTROLOS DO AURICULAR
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O som do auricular está  
distorcido. Oiço eco no auricular.

Oiço demasiada conversação  
ou ruído de fundo.

Oiço interferências que  
impedem a comunicação. 

Os meus interlocutores ouvem  
um ruído de fundo.

O outro auricular que utilizava  
para ouvir música deixou  
de funcionar.

O meu auricular deixou de  
responder quando primo  
os botões.

O tempo de conversação  
proporcionado pela bateria é  
bastante menos, mesmo depois  
do carregamento completo. 

O auricular é desconfortável quando 
o utilizo no modo sobre a orelha.

Oiço bips no auricular.

Problema Solução

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CS60-USB

• O auricular pode estar fora do alcance da base. Aproxime-
se da base até que o auricular esteja dentro do alcance.  
O alcance varia de acordo com o ambiente da base.

• A bateria do auricular precisa de ser carregada.  
Ver página 7. Se está a utilizar um computador portátil 
que activa com frequência o modo de suspensão ou 
hibernação, fornece-se um carregador de CA opcional 
para que o auricular possa ser recarregado.

• O volume de escuta está demasiado baixo. Prima o 
botão de aumento de volume no auricular. Consulte 
a página 12.

• Poderá ter de voltar a registar o auricular na base. 
Consulte a página 18. 

• Consulte a lista de dispositivos compatíveis em  
www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility para 
assegurar-se de que o seu softphone é compatível 
com o sistema de atendimento/finalização remotos de 
chamadas.

• A bateria do auricular precisa de ser carregada.  
Se está a utilizar um computador portátil que activa 
com frequência o modo de suspensão ou hibernação, 
fornece-se um carregador de CA para assegura  
o carregamento do auricular.

• O CS60-USB poderá não estar configurado como o 
dispositivo de áudio predefinido da aplicação do softphone.

 

• Certifique-se de que os cabos estão ligados correctamente.

• Certifique-se de que a base está ligada à corrente  
(luz indicadora verde) e de que a bateria do auricular 
está carregada.

• Certifique-se de que a base está ligada à corrente  
(luz indicadora verde) e de que a bateria do auricular 
está carregada. Aproxime-se da base até que o 
auricular esteja dentro do alcance. O alcance varia  
de acordo com o ambiente da base.

• Ajuste o volume de audição do auricular (consulte a 
página 12), o softphone e do controlo de áudio do PC.

• Certifique-se de que altifalante do auricular está 
bem ajustado à sua orelha.

• O modelo de softphone seleccionado é incorrecto. 
Certifique-se de que seleccionou o modelo de 
softphone correcto através do software.

• Poderá ter de repetir a subscrição do auricular. 
Consulte a página 18.

• Auricular sem som. Prima o botão de corte de som  
no auricular para repor o som. Consulte a página 12.

• A haste do microfone do auricular está alinhada 
incorrectamente. Alinhe a haste do auricular ao  
nível da boca. 

• O volume de voz está demasiado baixo. Aumente o 
volume de voz do softphone até ser ouvido pelos seus 
interlocutores. Se o volume continuar muito baixo, 
aumente o nível do microfone no seu computador.

• A bateria do auricular precisa de ser carregada.  
Ver página 7.

O meu auricular não funciona 
com a unidade de base.  

O meu auricular não funciona  
com o meu softphone.

Não consigo ouvir a chamada 
.

 

A minha voz não se ouve.

Problema Solução
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• Diminua o volume de audição no softphone até 
a distorção desaparecer.

• Se a distorção continuar, reduza o controlo do  
volume de audição no computador.

• Ajuste o volume no auricular. Consulte a página 12. 

• O volume da voz está demasiado alto. Diminua o volume 
de voz no softphone até o ruído desaparecer. Se o ruído 
continuar, reduza o controlo do volume do microfone no 
computador.

 

• A ligação ao auricular caiu. Experimente restabelecer 
a ligação premindo o botão de conversação.

• Primeiro, desligue o carregador USB; em seguida, 
desligue o adaptador de de CA (se utilizado) da base 
durante 5 segundos. Comece por voltar a ligar  
o carregador USB, seguido do adaptador de CA  
(se utilizado) para iniciar o dispositivo.

• Reconfigure o sistema tal como se descreve na página 18.

• Afaste a base do CS60-USB do telefone. 

• O carregador de CA está ligado a uma extensão. Ligue o 
carregador de CA directamente a uma tomada de parede.

• O CS60-USB configura-se automaticamente como  
o dispositivo áudio predefinido no Windows®. Utilize  
o separador "Áudio", sob "Sons e Dispositivos de 
Áudio" no Painel de Controlo do Windows® para 
mudar o dispositivo áudio.

• Poderá ser necessário voltar a configurar o auricular. 
Consulte a página 18.

• A bateria do auricular precisa de ser carregada.  
Ver página 7. 

• Se está a utilizar um computador portátil que activa 
com frequência o modo de suspensão ou hibernação, 
fornece-se um carregador de CA opcional para que  
o auricular possa ser recarregado.

• A bateria está a ficar danificada; substitua-a por uma 
bateria nova. Ver página 19.

• Experimente mudar o tamanho do aro para a orelha. 
Mude de aro ou utilize a fita para a cabeça. 

• Um bip a cada 10 segundos indica um aviso de bateria 
fraca. Recarregue a bateria deixando o auricular na 
base para carregamento, durante 1 a 3 horas, até que  
a luz de carga permaneça acesa ou deixe de tremeluzir.

• Dois bips é um aviso de fora de alcance. Aproxime-se  
da base.

• Três bips a cada 15 segundos indicam que o corte de 
som está activado. Prima o botão sem som uma vez 
para desactivar a ausência de som.
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A bateria fornecida com o auricular deverá durar entre 2 a 3 anos. Quando o tempo de 
conversação diminuir consideravelmente, deverá substituir a bateria. Contacte a Plantronics 
através do número de telefone +1 (800) 544-4660, extensão 5538 (Estados Unidos) ou de 
800 844 517 (Portugual) para encomendar uma nova bateria. Após a sua recepção, siga as 
instruções de substituição em baixo

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Prima os dois lados da tampa da bateria  
e levante-a.

Deslize a bateria e retire-a com cuidado. 
NÃO puxe a bateria pelos fios. 

Instale a nova bateria. Prima os dois lados da tampa da bateria  
e volte a colocá-la no sítio. 

Depois de substituir a bateria, carregue-a totalmente - período de carregamento de 3 horas.

O auricular e a unidade de base são fornecidos subscritos um ao outro. No entanto, se desejar utilizar 
um auricular de substituição com a base, deverá voltar a efectuar a subscrição das unidades: 

REPOSIÇÃO DO SISTEMA

SUBSCRIÇÃO

Volte a colocar o auricular na base para 
carregamento. 

1. Utilize um clipe para premir e manter 
premido o botão de subscrição através 
do orifício de acesso na unidade de base, 
por um período mínimo de 5 segundos.  
O indicador de estado fica intermitente.

2. Carregue e mantenha carregado o 
interruptor de corte de som do auricular 
durante, pelo menos, 5 segundos. A luz 
indicadora do auricular ilumina-se.

A subscrição bem sucedida é assinalada 
quando a luz de estado se ilumina e a luz  
de conversação está desligada. 

3. Primeiro, desligue o carregador USB, 
seguido do carregador de CA (se utilizado) 
da tomada de carregamento de CA 
durante 5 segundos. 

4. Comece por voltar a ligar o carregador 
USB e, em seguida, o carregador de CA 
(se utilizado).

Se a subscrição falhar num intervalo de  
2 minutos, o auricular regressa ao estado 
de não subscrição. Repita o processo de 
subscrição ou contacte o Suporte Técnico. 

Para recuperar de falhas (consulte a secção Resolução de problemas), poderá precisar  
de realizar uma reposição do sistema.

1. Prima o botão de conversação e o botão 
de controlo de volume de audição/corte 
de som durante 5 segundos. Quando 
a luz indicadora de conversação ficar 
intermitente, liberte os dois botões.

2. Volte a premir o botão de conversação.  
A luz indicadora de conversação fica 
intermitente durante alguns segundos 
assinalando o regresso ao  
funcionamento normal.

3. Primeiro, desligue o carregador USB, 
seguido do carregador de CA (se utilizado) 
da tomada de carregamento de CA 
durante 5 segundos.

4. Comece por voltar a ligar o carregador 
USB e, em seguida, o carregador de CA 
(se utilizado). 

A operação de reposição do sistema fica 
então concluída.
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S O U N D  I N N OVAT I O N

MANUTENÇÃO

1. Desligue a unidade do computador e o carregador de CA da corrente eléctrica 
antes de limpar o dispositivo.

2. Limpe o equipamento com um pano húmido (não molhado). 
3. Não utilize diluentes ou outros agentes de limpeza.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Aceda ao nosso Web site, www.plantronics.com/support, para obter suporte técnico, 
incluindo as perguntas mais frequentes e dados acerca da compatibilidade e acessibilidade 
do produto. Em alternativa, poderá contactar o Centro de Assistência Técnica da Plantronics 
(TAC) através do número de telefone 800 844 517.
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AUT, BEL, DEU, DNK, ESP, 
FRA, GRC, ITA, IRL, LUX, 
NLD, PRT, SWE, FIN, CYP, 
CZE, EST, HUN, LVA, LTU, 
MLT, POL, SVK, SVN.
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