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NOTA Para emparelhar seu fone receptor, use o código PIN ou a
“chave-mestra” 0000.

Tons e luzes indicadoras........................................................................ 9

Conteúdo do pacote e recursos
Botão de controle de chamadas
Botão de controle de volume

Carregando o fone receptor
Seu novo fone receptor terá desempenho superior após a carga completa.
Durante o carregamento do fone receptor, a luz indicadora piscará
lentamente em vermelho. Quando o fone receptor estiver com a carga
completa, o indicador apagará. Isso se aplica a todas as opções de carga.

1

Tempo de
carregamento

Tomada de carga
Ponta auricular
Pontas auriculares estabilizadoras
(pequena, média e grande)

3 horas......Carga completa usando
CA ou USB
1 hora........Carga mínima antes do
primeiro uso

2

Fone receptor

Opção A: Usando o carregador CA

1
2
Estojo de Carga

Carregador CA
100-240V

Cabo de carga USB

Nome do produto e números dos acessórios*

Conecte o carregador CA a uma tomada elétrica.
Conecte o carregador CA à tomada de carga no fone receptor.

Opção B: Usando o carregador USB

1

Conecte o carregador USB à porta
USB no computador ou no laptop.

2

Conecte o carregador USB à
tomada de carga no fone receptor.

3

Ligue o computador ou o laptop.

3
1

2
Cabo USB
79393-01

* Não incluído. Para fazer o pedido, contate o fornecedor Plantronics ou
visite www.plantronics.com
iv
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Carregador de alimentação
para carro 78583-01

AVISO Não use o fone receptor enquanto ele estiver
conectado ao carregador.
1

Carregando o fone receptor

Carregando o fone receptor

Tempo de
carregamento

1

2

3 horas......Carga completa
usando o estojo de
carga
1 hora........Carga mínima antes
do primeiro uso

3 horas......Carga completa
usando USB

Luz indicadora

Abra a tampa do estojo. Alinhe a tomada de carga do fone receptor à
microconexão USB no estojo. Empurre delicadamente o fone receptor na
direção da microconexão USB até que ele está encaixado na posição.
IMPORTANTE A remoção incorreta do fone receptor do estojo danificará
a microporta USB no estojo. Para remover o fone receptor de forma
adequada, puxe delicadamente o fone do microconector USB com o
polegar na diagonal, e não na vertical.

O estojo de carga realiza uma carga completa do seu fone receptor
antes que a bateria no estojo necessite de carregamento. Durante o
carregamento do estojo, a luz indicadora na parte inferior do estojo
piscará em vermelho. Após o carregamento completo, a luz apagará.
Recarregamento do estojo

1

Para verificar o status da bateria do estojo de carga,
conecte o fone receptor ao estojo.
Se o fone receptor não iniciar no modo de carregamento (a luz
indicadora deve piscar lentamente em vermelho), o fone receptor
e o estojo deverão ser recarregados.

2

Conecte o carregador CA ou USB à fonte de alimentação
antes de fazer a conexão com a tomada de carga localizada
na parte inferior do estojo.
Se você desconectar a fonte de energia irá se desligar após
10 minutos de carga, você deve então aguardar pelo menos
60 minutos para recarregar, concluíndo assim o ciclo de recarga.

Verificando o nível de bateria do fone receptor
Luzes indicadoras de carga

Controle de
Volume

Piscadas
vermelhas

Nível
de bateria

1

Carga completa
de la batería

2

1/3 a 2/3 de
carga

3

Menos de 1/3 de
carga

NotA Durante a recarga com o carregador CA, você sentirá o estojo
de carga quente ao tocá-lo durante o ciclo de carga. Após a carga
completa, o estojo esfriará. Consulte “Informações de segurança”
na página 16 para obter mais informações.
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Com o fone receptor ligado, mantenha pressionado o botão de controle de
chamadas e o botão de volume simultaneamente por cerca de 2 segundos.
A luz indicadora piscará em vermelho para mostrar o nível de carga.

2

1 hora........Carga completa
usando CA

Tomada de carga

Opção C: Usando o estojo de carga

Controle de chamada

Tempo de
carregamento

3

Emparelhando o fone receptor
O emparelhamento é o processo que consiste em introduzir o fone
receptor no telefone. Antes de usar o fone receptor pela primeira vez,
você deverá emparelhá-lo com seu celular ativado para a tecnologia
Bluetooth®. Normalmente, só é necessário emparelhar o fone receptor
uma única vez com o celular

Emparelhando o fone receptor
1

Phone Settings

Bluetooth
Sound Settings
Network Services

Security
Reset Settings

Tecnologia QuickPair™ da Plantronics
Seu novo fone receptor inclui a tecnologia QuickPair da Plantronics que
simplifica o processo de configuração do Bluetooth. Na primeira vez
que você ligar o fone receptor, ele entrará automaticamente no modo
de emparelhamento por 10 minutos. Após ser emparelhado com êxito,
o fone receptor permanecerá ligado para uso imediato.
Se, após 10 minutos, ocorrer falha no emparelhamento, o fone receptor
desligará automaticamente. Quando você ligá-lo novamente, ele entrará
automaticamente no modo de emparelhamento até ser emparelhado
com êxito com um celular Bluetooth.

3

SETTINGS
Time and Date

SETTINGS
BLUETOOTH
Time and Date

4

PASSKEY

Phone Settings

2

Bluetooth
9XXPlantronics
Sound Settings

Network Services

0000

BLUETOOTH

PASSKEY

9XXPlantronics

0000

Security
Reset Settings

Como emparelhar seu telefone com o fone receptor pela primeira vez

1

Ative o recurso Bluetooth no seu celular.
Na maioria dos telefones, selecione Settings/Tools (Configurações/
Ferramentas) > Connections (Conexões) > Bluetooth > On (Ligar).
Consulte o guia do usuário do seu telefone para obter mais
informações.

2

Ligue o fone receptor.
Mantenha pressionado o botão de controle de chamadas até
que o indicador pisque em vermelho e azul. O fone receptor está
agora no modo de emparelhamento.
Se o indicador não piscar em vermelho e azul, mantenha
pressionado o botão de controle de chamadas para desligar o
fone receptor e, em seguida, mantenha o botão novamente
pressionado até que a luz pisque em vermelho e azul.
Use os comandos do telefone para localizar seu fone receptor.
Na maioria dos telefones, selecione Settings/Tools (Configurações/
Ferramentas) > Connections (Conexões) > Bluetooth > Search
(Pesquisar) > 9XXPlantronics. Consulte o guia do usuário do seu
telefone para obter mais informações.

4

Quando o código PIN ou a chave-mestra for solicitada,
digite 0000.
Após o emparelhamento bem-sucedido, o indicador piscará em
azul no fone receptor. Seu fone receptor agora está conectado e
pronto para uso.

5
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Controles do fone receptor

Realizando ajustes
Para obter a clareza
de voz ideal, aponte a
haste em direção ao
canto da boca.

Ligar o fone receptor

Ajuste correto

Se o fone receptor não estiver bem firme, talvez seja necessário ajustar
a ponta auricular ou mudá-la para um tamanho mais apropriado ao seu
ouvido. O fone receptor é fornecido com uma ponta auricular média,
mas você pode substituí-la pela ponta auricular pequena ou grande
opcional que acompanham o produto.

1

2

3
Ponta auricular
Carcaça do
alto-falante

1

Remova o fone receptor do ouvido. Gire a ponta auricular no
fone a fim de posicionar o estabilizador para que ele se encaixe
confortavelmente na orelha.
Se o fone receptor ainda estiver frouxo, remova-o da orelha e troque a
ponta auricular para um tamanho diferente.
Para remover o fone receptor, puxe o earloop estabilizador do
fone receptor gentilmente para fora da carcaça do alto-falante.

3

Para encaixar uma nova ponta auricular, posicione-a sobre a
carcaça do alto-falante, com o estabilizador apontado para
longe da haste do microfone, e pressione gentilmente o fone
receptor contra a carcaça do alto-falante.

Desligar o fone
receptor

Mantenha pressionado o botão de controle de
chamadas por 4 segundos até que o indicador
acenda em vermelho. O indicador fica apagado
quando o aparelho está desligado.
notA Se estiver usando o fone receptor, você ouvirá
tons crescentes quando o aparelho for ligado e tons
decrescentes quando ele for desligado.

Atender ou rejeitar
uma chamada

Quando o fone receptor tocar, pressione uma vez o
botão liga-desliga; você deverá ouvir 1 tom baixo.
Para rejeitar uma chamada e enviar o chamador para
correio de voz, pressione o botão de controle de
chamadas por 2 segundos.
notA Seu telefone poderá tocar antes de o fone receptor
tocar. Aguarde até ouvir o toque no fone receptor para
pressionar o botão de controle de chamadas e atender à
chamada.

Encerrar uma
chamada

Durante a chamada ativa, pressione o botão de
controle de chamadas.

Fazer uma chamada

Quando o fone receptor estiver emparelhado com o
telefone e dentro da área de alcance, digite o número
no celular e pressione o botão de envio. A chamada
é transferida automaticamente para o fone receptor.
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NotA Quando o fone receptor estiver no modo de espera,
o indicador estará desligado. Para confirmar a ativação do
fone receptor, pressione qualquer botão. Uma luz deverá
piscar em azul.

Ajuste incorreto

Como instalar uma ponta auricular de gel diferente

Mantenha pressionado o botão de controle de
chamadas por 2 segundos até que o indicador
acenda em azul. Se o fone receptor piscar 3 vezes
em vermelho quando for ligado, o nível de bateria
estará muito baixo e deverá ser feita uma recarga.

Transferir uma
Durante uma chamada ativa, mantenha pressionado
chamada entre o fone o botão de controle de chamadas por 2 segundos.
receptor e o celular
Você ouvirá um tom baixo único seguido de um tom
baixo duplo.
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Alcance

Controles do fone receptor
Ativando o recurso
multiponto

Para prolongar a vida útil da bateria, o recurso
multiponto está desativado, por padrão. Para ativar o
recurso, consulte “Ativando e desativando o recurso
multiponto” na página 13.

Desligar o indicador
de uso

Pressione e segure o botão de volume por 4
segundos com o fone de ouvido ligado. A luz azul no
dispositivo diminuirá por 2 segundos. Repita a ação
para ativar a função indicadora. A luz no dispositivo
brilhará por 2 segundos. Você ouvirá um único toque
baixo seguido de um intervalo e um duplo toque
baixo.

Ajustar o volume

Durante uma chamada ativa, pressione o botão de
volume.
Há 3 configurações de volume. Cada toque aumentará
o volume até o máximo e você ouvirá dois tons baixos.
Um novo toque diminuirá o volume até a configuração
mínima, e os toques subseqüentes aumentarão
o volume até que o nível máximo seja atingido
novamente.

Para manter uma conexão, não afaste o fone receptor além de 10
metros do celular Bluetooth. Caso haja obstáculos entre o fone receptor
e o celular, poderá ocorrer interferência. Para obter desempenho
máximo, coloque o fone receptor e o telefone no mesmo lado do corpo.
A qualidade do áudio cai quanto mais fora do alcance. Quando estiver
muito distante a ponto de perder a conexão, você ouvirá um tom alto
no fone receptor.
O fone receptor tentará se reconectar por 60 segundos. Se estiver
novamente ao alcance, você poderá se reconectar manualmente
pressionando o botão de controle de chamadas.
notA A qualidade de áudio também depende do dispositivo com o qual o fone
receptor está emparelhado.

Tons e luzes indicadoras
Luz

Tom

AVISO Não use fones de ouvido/fones receptores em volume muito alto por
períodos prolongados. Isso pode causar a perda de audição. Ouça sempre em
níveis moderados. Consulte www.plantronics.com/healthandsafety para obter mais
informações sobre fones receptores e assuntos de audição.

Verificação do
status

Pisca 1 vez em azul

1 toque

Carga

Pisca 1 vez em vermelho a cada
10 segundos

Nenhum

Recursos de viva-voz

Carga completa

Nenhum

Nenhum

Bateria baixa

Pisca 2 em vermelho par 2/3 de
bateria

Nenhum

Bateria muito
baixa

Pisca 3 vezes em vermelho a
cada 10 segundos

3 tons altos a cada
10 segundos

Se o seu telefone e o seu provedor de serviços sem fio oferecerem
suporte à operação de viva-voz, você poderá usar os seguintes recursos:
Pressione o botão de controle de chamadas
duas vezes. Você ouvirá dois tons baixos.

Discagem ativada por voz

Quando o fone receptor estiver ligado,
mantenha pressionado o botão de controle
de chamadas por 2 segundos até ouvir
1 tom baixo.
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Emparelhamento

Pisca em vermelho e azul

1 tom baixo

Emparelhado

Pisca em azul

1 tom baixo

Ativação

Azul constante por 2 segundos

Tons crescentes

Desativação

Vermelho constante por 4
segundos

Tons decrescentes

pt

Rediscar o último número
chamado
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Tons e luzes indicadoras

Solução de problemas

Luz

Tom

Entrada de
chamada

Pisca 3 vezes em azul a cada 2
segundos

3 tons baixos
rápidos a cada 2
segundos

Atender a uma
chamada

Pisca 1 vez em azul

1 tom baixo

Chamada em
andamento

Pisca 1 vez em azul a cada 2
segundos

Nenhum

Aumentar ou
diminuir o
volume

Pisca 1 vez em azul para cada
ajuste de volume

1 tom com volume
correspondente ao
nível de volume
2 tons para indicar
que o nível máximo
de volume foi
atingido

Pisca 1 vez em azul

1 tom baixo

Chamada
perdida

Pisca 3 vezes em violeta a cada
10 segundos por 5 minutos

Nenhum

Fora do alcance

Nenhum

1 tom alto

Novamente ao
alcance

Pisca para corresponder ao
estado atual do fone receptor

1 tom baixo

Ativando
o recurso
multiponto

Pisca 2 vezes em azul

Nenhum

Desativando
o recurso
multiponto

Pisca 1 vez em azul

Nenhum

Verifique se o fone receptor está com a carga
completa.
Verifique se o fone receptor está emparelhado com o
celular Bluetooth que você está tentando usar.
Consulte “Emparelhando o fone receptor” na página 4.

Meu telefone não
consegue localizar o
fone receptor.

Desligue e ligue o telefone e o fone receptor e repita
o processo de emparelhamento da página 4.

Não consegui digitar
meu código PIN.

Desligue e ligue o telefone e o fone receptor e repita
o processo de emparelhamento da página 4.
Seu código PIN, ou chave-mestra, é 0000.

Não consigo ouvir
o chamador/tom de
discagem.

O fone receptor não está ligado. Pressione o botão
de controle de chamadas por aproximadamente
2 segundos até ouvir um tom ou ver o indicador
acender em azul.
O fone receptor está fora de alcance. Aproxime o
fone receptor do celular Bluetooth.
A bateria do fone receptor está descarregada.
Carregue a bateria. Consulte “Carregando o fone
receptor” na página 1.
O volume de audição está muito baixo. O
pressionamento incremental do botão de volume
ajustará o volume. Consulte as instruções para
ajuste do volume em “Controles do fone receptor”
na página 8.
Verifique se a ponta auricular está encaixada de
forma apropriada. Consulte “Realizando ajustes”
na página 6.

pt

Encerrar
chamada

Meu fone receptor
não funciona com
meu celular.

NotA Originalmente, o indicardor de uso vem ligado. Para desliga-lo veja em
“Controles do fone de ouvido” na pagina 8.
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Solução de problemas
A qualidade
de áudio é ruim.

Os chamadores
não conseguem
me ouvir.

Verifique se o fone receptor está posicionado
corretamente no ouvido, com a haste apontando
em direção ao canto da boca. Consulte “Realizando
ajustes” na página 6.
O fone receptor está fora de alcance. Aproxime
o fone receptor do celular Bluetooth. Consulte
“Alcance” na página 9.

As pontas auriculares Experimente uma ponta auricular de tamanho
não se ajustam ao
diferente. Consulte “Realizando ajustes” na página 6.
meu ouvido.

Usando mais de um celular Bluetooth
O Plantronics Discovery 925 aceita a tecnologia multiponto, que permite
o uso de um fone receptor com dois celulares Bluetooth diferentes.
Como ativar e desativar o recurso multiponto
Para usar mais de um celular, ative o recurso multiponto. Quando esse
recurso estiver desativado, seu fone receptor somente poderá ser
conectado a um único celular Bluetooth.

1

Com o fone receptor desligado, mantenha pressionado o botão
de volume e de controle de chamadas simultaneamente até ligar
o fone e o indicador piscar 2 vezes em azul.

2

Para emparelhar o fone receptor com um segundo celular,
consulte “Emparelhando o fone receptor” na página 5.

O fone receptor cai
do meu ouvido.

Verifique se o fone receptor está posicionado
corretamente no ouvido, com a haste apontando
em direção ao canto da boca. Consulte “Realizando
ajustes” na página 6.

notA Para desativar o recurso multiponto, repita a etapa 1. O indicador piscará
1 vez em azul para indicar que o recurso multiponto está desativado.

A ponta auricular
precisa de limpeza.

Remova a ponta auricular do fone receptor,
lave-a com água morna e sabão e enxágüe-a
completamente. Quando ela estiver completamente
seca, recoloque-a no fone receptor.

O fone receptor inicia uma chamada no telefone recém-usado. Para usar
o segundo celular, inicie a chamada através de seus controles. O segundo
celular estabelecerá um vínculo ativo com o fone receptor.

Como iniciar uma chamada

Como atender a uma chamada enquanto estiver falando no outro
telefone
Para atender à segunda chamada, você precisa encerrar a primeira. Não
existe uma função que permite colocar uma chamada em espera para
atender à outra com o fone receptor.
Pressione uma vez o botão de controle de chamadas para
desligar a chamada existente.

2

Pressione novamente o botão para atender à nova chamada
no outro telefone.

pt
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notA Se você optar por não atender à segunda chamada e tiver correio de voz no
segundo celular, a chamada irá para o correio de voz.
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Especificações do produto
Tempo de conversação* A bateria permite até 5 horas
Tempo em espera*

Tempo de carga

A bateria permite até 175 horas com o recurso
multiponto DESATIVADO
A bateria permite até 100 horas com o recurso
multiponto ATIVADO
Carregamento do fone receptor usando CA =
3 horas
Carregamento do fone receptor usando USB =
3 horas
Carregamento do fone receptor usando o estojo =
3 horas
Carregamento do estojo usando CA = 3 horas
Carregamento do estojo usando USB = 9 horas

Alcance

Até 10 metros

Peso do fone receptor

8 gramas

Tipo de bateria

Fone receptor: Polímero de íon de lítio
Estojo de carga: NiMH

Temperatura de
armazenamento/uso

10C – 40C

Versão

Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)

Perfis Bluetooth

Perfil de headset (HSP) para falar ao telefone
Perfil de viva-voz (HFP) para falar ao telefone e
operar o telefone

Garantia limitada
Esta garantia cobre os defeitos nos materiais e na fabricação dos produtos
manufaturados, vendidos ou certificados pela Plantronics comprados e usados
nos México e América do Sul.
A garantia tem a duração de um ano a partir da data de compra dos produtos.
Esta garantia só se aplicará a você se for o usuário final e tiver o comprovante da
compra original.
À nossa discrição, consertaremos ou substituiremos os produtos que estiverem em
desacordo com a garantia. Poderemos usar produtos ou peças recondicionados/
restaurados/remanufaturados/adquiridos anteriormente ou novos que sejam funcionalmente equivalentes.
Para obter mais informações, entre em contato com o distribuidor local.
ESTA É A GARANTIA COMPLETA DA PLANTRONICS PARA OS PRODUTOS.
Esta garantia lhe outorga direitos legais específicos, e você também pode ter outros
direitos, que variem de estado para estado. Entre em contato com seu revendedor ou
nosso centro de serviços para obter detalhes completos de nossa garantia limitada,
inclusive dos itens que não são cobertos por essa garantia limitada.

*O desempenho pode variar em cada dispositivo.
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Informações importantes de segurança e
operacionais
Leia as instruções de segurança e operacionais a seguir antes de usar seu fone
receptor Bluetooth® e os acessórios. Guarde essas instruções para referência futura.
Outros avisos poderão estar presentes no produto, na embalagem ou nas instruções
para o usuário.
O símbolo
segurança.

identifica e alerta o usuário para a presença de importantes avisos de

INFORMAÇÕES GERAIS:
A temperatura de operação e armazenamento varia de 10°C a +40°C
AVISOS
A exposição a níveis de som de alto volume pode prejudicar a audição. Embora não
haja uma única configuração de volume apropriada para todas as pessoas, é recomendável usar sempre o fone receptor com o volume ajustado em níveis moderados e
evitar uma longa exposição a níveis de som de alto volume. Quanto mais alto o volume,
menos tempo será necessário para afetar sua audição. Você poderá perceber diferentes níveis de som ao usar o fone receptor com dispositivos distintos. O dispositivo
usado e suas configurações afetam o nível de som ouvido. Se sentir alguma dificuldade
de audição, interrompa o uso do fone receptor com o dispositivo. Para proteger sua
audição, alguns especialistas sugerem o seguinte:
1. Ajuste o controle de volume a um nível baixo antes de colocar o fone receptor.
2. Limite o tempo de uso do fone receptor em alto volume.

• Mantenha todos os produtos, fios e cabos longe de máquinas em operação.
Assim como qualquer produto com fio, haverá perigo de estrangulamento se o
fio enrolar no pescoço.
• Este produto não é um brinquedo. Não deixe que crianças brinquem com o
produto – as peças pequenas podem causar choque.
• Instale e use pontas auriculares e fones de acordo com as instruções fornecidas.
Não force pontas auriculares ou fones para dentro do canal auricular. Se um
deles ficar alojado no canal auricular, consulte o médico imediatamente.
• Mantenha as pontas auriculares e os fones limpos e sem acúmulo de cera de
ouvido para manter o desempenho especificado do produto.
• Não faça muita pressão no fone receptor para evitar de ferir o ouvido externo.
Não use o fone receptor enquanto estiver dormindo ou em qualquer outra
situação em que possa ser exercida pressão contra ele.
• Não desmonte nem insira nada dentro do produto ou do carregador, pois
isso poderá causar danos aos componentes internos ou provocar ferimentos
em você.
• Se o produto ou o carregador: apresentar superaquecimento, danos no cabo ou
no plugue, cair no chão, for danificado ou cair na água, desconecte o carregador
da fonte de alimentação, interrompa o uso do produto e entre em contato com a
Plantronics.
• Evite o contato do produto com chuva, umidade ou qualquer outra substância
líquida para protegê-lo contra danos ou se proteger contra ferimentos. Este aviso
não se aplica a produtos resistentes ou de linha esportiva projetados para resistir
ao contato com umidade.

3. Evite aumentar o volume para bloquear ambientes barulhentos.
4. Diminua o volume se o som do fone receptor impedir que você ouça as pessoas
que estão próximas.
Consulte www.plantronics.com/healthandsafety para obter mais informações sobre
fones receptores e assuntos de audição.
• O uso de fone receptor nos dois ouvidos prejudica a percepção de outros sons.
O uso deste tipo de fone receptor ao dirigir um veículo motorizado ou uma
bicicleta pode criar uma situação de perigo para você e/ou para outras pessoas
e é ilegal em muitas regiões.

• Observe todas as indicações que exigem que um dispositivo elétrico ou um
produto de radiação de radiofreqüência seja desligado nas áreas designadas,
como postos de gasolina, hospitais, áreas inflamáveis, ambientes com risco de
explosão ou aeronaves.
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• Se o seu fone receptor for projetado para ser carregado com o carregador do
seu celular usando um adaptador personalizado, use apenas os carregadores
de celular aprovados e fornecidos pelo fabricante do seu celular.
• Carregue o fone receptor de acordo com as instruções fornecidas com a
unidade.
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• Verifique as leis locais em relação ao uso de celulares e fones receptores
enquanto estiver ao volante. Se usar o fone receptor enquanto estiver dirigindo,
mantenha a atenção e a concentração no volante.

AVISOS SOBRE CARREGAMENTO:
• Para reduzir o risco de choque, explosão ou incêndio, use apenas o carregador
fornecido pela Plantronics para carregar o produto. Não use os carregadores com
outros produtos nem para outras finalidades. Verifique se a taxa de tensão corresponde à rede elétrica local ou à fonte de alimentação que você pretende usar.

• Verifique se a tomada elétrica (Adaptador CA) destinada ao carregador está
localizada próximo ao equipamento e pode ser facilmente acessada.

17

Avisos de regulamentação

AVISOS SOBRE A BATERIA:
Para evitar o risco da explosão, o fogo ou o escapamento de produtos químicos
tóxicos, observam por favor os seguintes avisos:
• Não descarte o produto ou a bateria no fogo. As células da bateria podem explodir.
• Não abra nem mutile a bateria. A célula contém materiais corrosivos que podem
causar danos aos olhos e à pele, além de serem tóxicos se ingeridos.
• Sempre guarde baterias longe do alcance de crianças.
• Se o seu produto tiver uma bateria não substituível, não tente abrir o produto nem
remover a bateria.
• Se o seu produto tiver uma bateria substituível, use apenas o tipo de bateria
fornecido pela Plantronics. Observe a polaridade correta ao instalar a bateria.
• Se o seu produto for projetado para ser recarregado após o uso de uma bateria
não recarregável não deixe a bateria no carregador se não usá-la por um período
prolongado. Remova a bateria gasta imediatamente.
• No permita que cualquier batería o su sostenedor entre en contacto con objetos
del metal tales como llaves o monedas. Não use uma bateria recarregável.
• Não permita que nenhuma bateria ou seu suporte contatem objetos do metal tais
como chaves ou moedas.

REQUISITOS DA FCC – PARTE 15
A operação está de acordo com as duas condições a seguir:
1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência
que possa causar operação indesejável.
Este equipamento foi testado e constatou-se que está dentro dos limites de um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC.
Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia
de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções,
poderá causar interferência prejudicial às radiocomunicações.
Todavia, não existe garantia de que não ocorrerá interferência em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou
televisão, o que pode ser determinado ligando-se e desligando-se o rádio ou a televisão, o usuário será incentivado a tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais
das seguintes medidas:
1. Reorientar a antena receptora ou mudar sua posição de lugar.
2. Aumentar o espaço que separa o equipamento do receptor.

RECICLAGEM: Seu produto e as baterias devem ser reciclados ou descartados de
forma apropriada.
Entre em contato com o centro de reciclagem local para obter informações sobre
como descartar de forma apropriada

3. Conectar o equipamento a uma tomada ou outro circuito.
4. Consultar seu revendedor ou um técnico experiente de rádio ou TV para obter ajuda.

Exposição à radiação de radiofreqüência
Este dispositivo e sua antena não devem ser colocados ou operados em conjunto
com nenhuma outra antena ou transmissor. Para respeitar os requisitos de exposição
à radiofreqüência da FCC, use somente a antena fornecida. Uma modificação não
autorizada da antena ou do dispositivo pode anular a autoridade do usuário para
operar este dispositivo.
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