
EncorePro 300 Series
Headset com fio
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Ícones Controle em linha LEDs Função

Botão de chamada Três flashes verdes Entrada de chamada

Flash verde lento Chamada em espera

Verde constante Em uma chamada

Botão Aumentar
volume

Aumenta o volume de áudio

Botão Diminuir
volume

Diminui o volume de áudio

Botão de interrupção
do som

Vermelho constante A desativação do som está ativada

NOTA: Os controles em linha podem variar de acordo com o headset conectado aos processadores
de áudio DA70/DA80.

Visão geral
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Ative o headset conectando-o ao computador.

É possível conectar o headset em duas formas:

• Com o conector USB

• Com o processador de áudio DA70/DA80 com Quick Disconnect (QD)

DA80

DA70

IMPORTANTE Alguns softphones requerem a instalação do Plantronics Hub para Windows ou
Mac para permitir a funcionalidade de controle de chamada do headset (atender/finalizar e
interromper som).

Para baixar o Plantronics Hub para Windows ou Mac, visite plantronics.com/software.

Gerencie as configurações do headset no seu computador com o Plantronics Hub:

• Controle de chamada para softphones

• Atualizar firmware

• Ativar ou desativar recursos

• Exibir guia do usuário

Montagem

Carregar software
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https://www.plantronics.com/software


Aumente ou diminua a alça até que ela se encaixe confortavelmente. As almofadas devem se
encaixar confortavelmente na parte central do ouvido.

O headset pode ser usado à direita ou à esquerda.

Gire o microfone para alinhá-lo à boca.

CUIDADO Para evitar que ele quebre, gire-o somente para cima e acima de 180°.

Dobre a haste para dentro ou para fora com cuidado para que ela fique aproximadamente dois
dedos distantes do canto da boca.

Ajuste

Ajuste a headband

Posicione o microfone

Ajuste do microfone

5



O controle de chamada do Headset é um recurso do software e depende de um softphone
compatível. Caso você não tenha o Plantronics Hub instalado ou não tenha um softphone
compatível, pressione antes o botão de chamada do headset e, em seguida, atenda, faça ou
encerre a chamada usando o aplicativo do softphone. Baixe o Plantronics Hub para Windows/Mac
em plantronics.com/software.

Atender ou encerrar uma chamada
Toque no botão de chamada ou use seu softphone.

Fazer uma chamada
Disque usando o aplicativo do seu softphone.

Em espera
Pressione e segure o botão de chamada por dois segundos para colocar a chamada em espera.

Volume de audição
Pressione o botão Aumentar volume (+) ou Diminuir volume (–).

Ajustar o volume do microfone do headset (softphone)
Faça uma chamada de teste por softphone e ajuste o volume do softphone volume e do PC de
acordo.

Durante uma chamada, pressione o botão Mudo. Quando o mudo está ativo, o botão LED fica
vermelho. Modifique suas configurações de mudo na Plantronics Hub para Windows ou Mac.

Procedimentos básicos

Fazer/atender/encerrar
chamadas

Volume

Interromper som
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https://www.plantronics.com/software


Suporte

AINDA PRECISA DE AJUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Poly, o design da hélice e o logotipo da Poly
são marcas comerciais da Plantronics, Inc. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus
respectivos proprietários.
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