
Plantronics Explorer 10

User Guide



Contents

Bem-vindo 3

Conteúdo 4

Descrição geral do auricular 5

Emparelhar e carregar 6
Emparelhar 6
Activar o modo de emparelhamento 6
Utilização com dois telefones 6
Retomar ligação 6
Carregamento 6

Encaixe 7

Princípios básicos 8
Answer or end a call 8
Adjust the volume 8
Corte de som 8
Remarcação 8
Marcação por voz (funcionalidade do telefone) 8
Ligar/Desligar mensagem de voz 8

Especificações 9

2



Parabéns por ter adquirido um produto Plantronics. Este manual do utilizador apresenta
instruções para configurar e utilizar o Explorer 10 headset.

Antes da instalação ou utilização do produto, consulte o folheto de instruções de segurança para
obter informações de segurança importantes sobre o produto.

Bem-vindo

3



Telefone de mesa Cabo de carregamento USB

NOTA: O conteúdo pode variar consoante o produto.

Conteúdo
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Porta para o carregador

Botão de chamada

Botão de volume: percorre as definições de volume

LED do auricular (luz indicadora)

Botão de ligar/desligar

Descrição geral do auricular
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Esteja em segurança! Leia as informações de segurança importantes no manual de segurança (em
separado).

1 Com o auricular colocado, ligue-o. O processo de emparelhamento é iniciado quando o fizer pela
primeira vez. Ouvirá "pairing" (a emparelhar) e a luzes indicadoras do auricular piscarão a red and
blue.

2 Activar o Bluetooth® no seu telefone e defini-lo para procurar novos dispositivos.
• iPhone Definições > Bluetooth > Ligado*

• Android™Definições > Bluetooth: Ligado > Procurar dispositivos*

NOTA: *Os menus podem variar consoante o dispositivo.

3 Seleccione "PLT_E10."
Se necessário, introduza quatro zeros (0000) para o código ou aceite a ligação.

Depois de emparelhar com êxito, ouvirá "pairing successful" (emparelhamento com êxito).

Prima o botão de chamada  até que a luz indicadora pisque a vermelho e azul e oiça "pairing" (a
emparelhar).

A tecnologia multiponto permite-lhe emparelhar um segundo telefone e atender chamadas em
qualquer um deles. Para emparelhar um segundo ou um novo telefone consulte "Activar o modo
de emparelhamento"

O auricular Bluetooth possui um alcance eficaz de 10 metros. Se perder a ligação, o seu auricular
tentará ligar novamente. Se o auricular não reestabelecer a ligação, clique no botão de chamada

 ou ligue manualmente através do menu de dispositivo Bluetooth do telefone.

O seu novo auricular tem bateria suficiente para efectuar algumas chamadas. Demora 2 horas a
carregar completamente o auricular; a luz indicadora  apaga-se quando o carregamento
estiver completo.

Emparelhar e carregar

Emparelhar

Activar o modo de
emparelhamento

Utilização com dois
telefones

Retomar ligação

Carregamento
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Pode usar o auricular na orelha esquerda ou direita. Para ajustar, rode o aro conforme indicado.

2

1

2

R L

1

Encaixe
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Tap the Call  button.

Tap the Volume button  to cycle through preset levels.

Durante uma chamada activa, mantenha premido o botão de volume  durante 2 segundos.
Ouvirá "mute on" (corte de som activo) ou "mute off" (corte de som desactivado)

Para ligar para o último número marcado, toque duas vezes no botão de chamada .

Prima o botão de chamada  durante 2 segundos, espere que o telefone solicite um comando e,
em seguida, diga ao telefone para ligar para o nome de um contacto guardado.

Quando o auricular estiver ligado e não estiver numa chamada, a
mensagem de voz pode ser desligada empurrando o botão de volume 
e o botão de chamada  durante mais de 4 segundos.

Princípios básicos

Answer or end a call

Adjust the volume

Corte de som

Remarcação

Marcação por voz
(funcionalidade do

telefone)
Ligar/Desligar mensagem

de voz
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Tempo de
conversação

Até 11 horas

Tempo em espera Até 12 dias

Distância de
funcionamento
(alcance)

Até 10 metros, Classe II

Peso do auricular 11 gramas

Conector para carga Carregamento Micro USB

Tipo de bateria Polímero de iões de lítio não substituível e recarregável

Tempo de
carregamento
(máximo)

2 horas para carga completa

Requisitos de
alimentação

5V CC – 180 mA

Versão Bluetooth Bluetooth v3.0

Perfis Bluetooth Hands-Free (HFP) Profile 1.6 e Headset (HSP) Profile 1.2; Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP)

Temperatura de
funcionamento

0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F)

Temperatura de
armazenamento

-40 °C – 85 °C (-40 °F – 185 °F)

Temperatura de
carregamento

0 °C – 40°C (32 °F – 104°F)

Especificações
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EN
Tel: 0800 410014

FI
Tel: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel.: 8-800-100-64-14
Tel: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

*Assistência em Inglês

Informações de segurança: consulte o folheto em separado "Para sua segurança"
Detalhes sobre a garantia limitada de 2 anos: plantronics.com/warranty

Assistência

PRECISA DE MAIS AJUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc. Plantronics, Plantronics Explorer e Simply Smarter Communications são marcas comerciais da Plantronics, Inc. registadas nos
EUA e noutros países e Explorer é uma marca comercial da Plantronics, Inc. As marcas comerciais Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG Inc. e
qualquer utilização da Plantronics, Inc. é realizada sob licença. iPhone é uma marca comercial da Apple Inc. registada nos EUA e noutros países. Todas as
restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.
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