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Parabéns por ter adquirido um produto Plantronics. Este manual do utilizador apresenta
instruções para configurar e utilizar o Auricular da série Explorer 500

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
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Auricular Alça de carregamento USB

NOTA: O design e o conteúdo do auricular pode variar consoante o produto.

Conteúdo
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1 2

53 4

6

1 Cabo carregador 2-em-1  PN; Preto 88852-01, Branco 88852-02

2 Carregador USB para automóvel  PN; Preto 89110-01, Branco 89110-02

3 Alça de carregamento USB PN; 204180-01

4 Carregador de parede PN; 89304-01

5 Kit de ajuste PN; 201777-03

6 Embalagem de almofada do auricular PN; 201955-01 Pequena, 201955-02 Média, 201955-03
Grande

Vendidos separadamente.

Acessórios
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Botão de ligar/
desligar

Botão de chamada

Porta para o
carregador

LED do auricular (luz indicadora)

Botão de
volume:

aumenta ou
diminui o
volume

Corte de som

LED do auricular (luz indicadora)

Botão de volume: aumenta ou diminui o volume

Corte de som

Leia o manual de segurança para obter informações importantes de segurança, carregamento,
bateria e regulamentares antes de utilizar o novo auricular.

Descrição geral do auricular

Esteja em segurança
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O processo de emparelhamento é iniciado quando liga os auriculares pela primeira vez.

1 Com o auricular colocado, ligue-o. Ouvirá "pairing" (a emparelhar) e a luzes indicadoras do
auricular piscarão a azul e vermelho.

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

• Android™Definições > Bluetooth: On > Scan for devices*

NOTA: *Os menus podem variar consoante o dispositivo.

3 Selecione "PLT_500."
Se necessário, introduza quatro zeros (0000) para o código ou aceite a ligação.

Quando o emparelhamento é concluído com sucesso, ouve a mensagem "pairing successful"
(emparelhamento com êxito) e a luz indicadora deixa de piscar.

A tecnologia multiponto permite-lhe emparelhar um segundo telefone e atender chamadas em
qualquer um deles.

1 Ligue o auricular.

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

3 Quando a luz indicadora piscar a vermelho e azul, ative o Bluetooth no seu telefone e defina-o para
procurar novos dispositivos.

4 Selecione PLT_500
Se necessário, introduza a palavra-passe 0000 e aceite a ligação.

Quando o emparelhamento é concluído com sucesso, a luz indicadora deixa de piscar e ouve a
mensagem "pairing successful" (emparelhamento com êxito).

Emparelhamento

Emparelhar

Utilização com dois
telefones
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A almofada para a orelha de encaixe-universal tem um aro fino que se dobra para se adaptar
suavemente aos contornos de cada orelha. Para ajustar o encaixe, pode rodar a almofada do
auricular ou adicione o aro adicional para a orelha.

Ajustar o encaixe

8



Pode carregar o auricular utilizando a alça de carregamento USB ligada a uma porta USB
alimentada

Após a conclusão do carregamento, leve o seu auricular para todo o lado, colocando a alça num
porta-chaves, alça de mochila, presilha das calças ou outro objeto adequado

Carregar o auricular
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Toque no botão de chamada .

• Toque no botão de chamada .

Prima o botão de Chamada  durante 2 segundos

Para aumentar o volume, prima o botão de volume . Para diminuir o
volume, mantenha premido o botão de volume .*
*O telefone Android tem de estar definido para médio/alto, caso
contrário o nível de volume será demasiado reduzido.

Durante uma conversa, mantenha premidos os botões de aumento  e de diminuição  de volume
até ouvir "mute on" (corte de som ativado) ou "mute off" (corte de som desativado). Quando o
microfone está com o corte de som ativado, é repetido um lembrete sonoro a cada 15 minutos.

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

• Prima e mantenha premido o botão de Voz durante 2 segundos. Um série de sinais sonoros
indicam que o controlo por voz está ativo.

Para ativar a Siri ou o Google Voice, prima o botão de Chamada  durante 3 segundos. (Os
dispositivos poderão varia.)

Princípios básicos

Atender ou terminar uma
chamada

Terminar uma chamada

Rejeitar chamadas
recebidas

Volume

Desativar ou ativar o som

Remarcação

Controlo por voz (Siri,
Google Now, Cortana)

Assistente ativado por voz
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Se deixar o auricular ligado mas fora do alcance do telefone emparelhado por mais de 90 minutos,
este irá conservar a carga da bateria, entrando no modo DeepSleep.

Quando os auriculares estiverem novamente ao alcance do telefone, prima o botão de Chamada 
para sair do modo DeepSleep.

Modo DeepSleep
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O auricular tem uma luz indicadora  que pisca quando há uma mudança no estado ou depois de
premir um botão.

Estes são alguns exemplos daquilo que poderá ver:
• Vermelho fixo até o carregamento estar completo, que depois se desliga

• Piscar a vermelho e azul durante o emparelhamento

• Piscar três vezes a vermelho quando tem menos de 10 minutos de tempo de conversação

• Piscar três vezes a azul quando recebe uma chamada

Compreender as luzes
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O auricular informa-o sobre as mudanças de estado. Por exemplo:

"Power on" (ligado)

"Pairing successful" (emparelhamento com êxito)

"Talk time (x) hours" (tempo de conversação (x) horas)

"Mute on" (corte de som ativado)

"Incoming call" (chamada recebida)

"Answering call" (atender chamada)

"Phone disconnected" (telefone desligado)

"Recharge headset" (recarregar o auricular)

Ouça os sussurros
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Depois de emparelhar e ligar o auricular ao telefone, pode alterar o idioma do auricular.

1 Com o auricular colocado, ligue-o.

2 Prima os botões de aumentar  e diminuir  o volume em simultâneo até ouvir "welcome" (bem-
vindo). As instruções para a alteração do idioma são repetidas em cada idioma suportado.

3 Siga os comandos de voz para selecionar o idioma do auricular.

Selecionar o idioma
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Tire o máximo partido do seu auricular, instalando a nossa aplicação móvel gratuita, a
Plantronics Hub, para iOS/Android. Explore todas as funcionalidades do seu auricular, leia as
instruções e contacte facilmente a assistência da Plantronics, tudo a partir do seu smartphone.

plantronics.com/apps

Instalar a aplicação
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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*

D.G.
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

Assistência

PRECISA DE MAIS AJUDA?
plantronics.com/support

Plantronics Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Estados Unidos da
América

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

() iPhone é uma marca comercial da Apple Inc. registada nos EUA e noutros países. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus
respetivos proprietários.

Patentes pendentes
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