PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS

EncorePro 300 Series
Auricular com fios
Manual do Utilizador
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Descrição geral

Ícones

Controlo em linha

LED

Função

LED do auricular (luz
indicadora)

Pisca a verde três
vezes

Chamada recebida

Intermitência lenta
verde

Chamada em espera

Verde

Chamada em curso

Botão de aumento do
volume

Aumenta o volume de audição

Botão de diminuição
do volume

Diminui o volume de audição

Botão de corte de som

Vermelha

O auricular está sem som

NOTA: Os controlos em linha podem variar em auriculares ligados a processadores de áudio DA70/

DA80.
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Instalação

Ligue os auriculares ligando-os ao seu computador.
O auricular estabelece ligação numa de 2 formas:
• Com conetor USB

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

DA80

DA70

Carregar software

IMPORTANTE Alguns softphones requerem a instalação do Plantronics Hub para Windows/Mac
para ativar a funcionalidade de controlo de chamadas por auricular (atender/terminar e cortar o
som).
Transfira o Plantronics Hub for Windows/Mac visitando plantronics.com/software.
Faça a gestão das definições do auricular através do computador ou do dispositivo móvel com o
Plantronics Hub:
• Controlo de chamadas para softphones
• Atualizar firmware
• Ativar/desativar funcionalidades
• Ver manual do utilizador
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Encaixe

Ajustar o aro para a
cabeça

Posicionar a haste

Aumente ou encurte a fita até se sentir confortável. As almofadas devem adaptar-se
confortavelmente sobre o centro das suas orelhas.

É possível utilizar o auricular do lado esquerdo ou direito.
Rode a haste para que fique alinhada com a boca.

CUIDADO Para evitar partir a haste, rode-a apenas para cima e acima de 180°.

Ajustar a haste

Dobre cuidadosamente a haste para dentro ou para fora para que fique a aproximadamente dois
dedos de distância da boca.
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Princípios básicos

Fazer, atender e terminar
chamadas

O controlo de chamadas do auricular é uma funcionalidade de software e está dependente de um
softphone compatível. Se não tiver instalado o Plantronics Hub ou não tiver um softphone
compatível, prima primeiro o botão de chamada do auricular e, em seguida, efetue/atenda/
termine a chamada através da aplicação softphone. Transfira o Plantronics Hub para Windows ou
Mac emplantronics.com/software.
Atender ou terminar uma chamada
Toque no botão de chamada ou utilize o softphone.
Efetuar uma chamada
Marque o número utilizando a aplicação de softphone.
Espera
Prima e mantenha premido o botão de chamada durante 2 segundos para colocar uma chamada
em espera.

Volume
Ajuste do volume de audição
Prima o botão de aumentar (+) ou diminuir (–) o volume.
Ajustar o volume do microfone do auricular (softphone)
Efetue uma chamada de teste por softphone e ajuste o volume do softphone e o volume de som do
PC adequadamente.

Corte de som

Durante uma chamada, prima o botão de corte de som. Quando a função de corte de som está
ativa, o LED fica vermelho fixo. Modifique as definições de corte de som no Plantronics Hub para
Windows ou Mac.

6

Assistência

PRECISA DE MAIS AJUDA?
plantronics.com/support
Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands
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