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Parabéns por ter adquirido um produto Plantronics. Este manual do utilizador apresenta
instruções para configurar e utilizar o Séries M70™-M90™da Plantronics.

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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Auscultadores

Cabo de carregamento USB

Aro opcional para a orelha

NOTA: *O conteúdo pode variar consoante o produto.

Conteúdo*
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Com o auricular colocado, ligue-o. Quando o fizer pela primeira vez, ser-lhe-á pedido que
seleccione o seu idioma de entre as três opções disponíveis. Quando terminar, ouvirá "pairing" (a
emparelhar); aceda ao menu das definições no telefone para ligar o seu auricular.

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

• Android™ Smartphones* Definições > Sem fios e Redes > Bluetooth: Ligar > Procurar por
dispositivos

2 Se necessário, introduza quatro zeros (0000) ou aceite a ligação. Uma vez efectuado o

emparelhamento, a luz indicadora  pára de piscar.

Emparelhar
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+ 

Botão de ligar/desligar

Luz indicadora do auricular

Botão de chamada

Porta para o carregador

Botão de volume: aumenta ou diminui o volume

Corte de som: prima e mantenha premido, em simultâneo, os botões para aumentar e
reduzir o volume durante 1-2 segundos

Avançar faixa

Retroceder faixa

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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+ 

Toque no botão de chamada .

Prima e mantenha premido o botão de chamada  durante 2 segundos.

Toque no botão de aumento (+) ou de diminuição (–) do volume.

Para tirar o som do microfone, prima e mantenha premidos, em simultâneo, os botões de
aumento (+) e diminuição do volume (–) durante 1-2 segundos. Irá ouvir “mute on” (corte de som
activado); este alerta de voz será repetido uma vez. Quando o corte de som está ligado, repete-
se um tom de alerta a cada 15 minutos. Prima e mantenha os botões premidos novamente para
desactivar o corte de som do microfone.

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.

Se o seu auricular perder a ligação Bluetooth® ao telemóvel, este irá tentar reestabelecer a
ligação automaticamente.

Se o auricular não conseguir reestabelecer a ligação, clique no botão de chamada uma vez ou
ligue manualmente através do menu do dispositivo Bluetooth.
Se o auricular permanecer fora do limite de alcance durante mais de 90 minutos, o modo
DeepSleep® será activado.

Altere o idioma do auricular a qualquer momento colocando o auricular no modo de
emparelhamento.

Prima o botão de chamada  até a luz indicadora piscar a vermelho e a azul e ouvir “pairing,
please select a different language” ("emparelhamento, seleccione um idioma diferente"). Poderá
seleccionar novamente o auricular no menu dos dispositivos para concluir o processo de
emparelhamento.

Assumir o comando

Atender ou terminar uma
chamada

Rejeitar uma chamada

Ajustar o volume

Corte de som
ligado/desligado

Ativar marcação por voz
(funcionalidade do

telefone)

Como retomar

Alterar o idioma
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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.

Para uma melhor captação de voz, certifique-se sempre de que a ponta do auricular está
virada para o canto da boca.

Ajustar o encaixe
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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.

Carregamento
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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 ao entrar no modo DeepSleep®.

Quando o auricular estiver novamente ao alcance do telefone, prima o botão de chamada 
para sair do modo DeepSleep. Se o telefone estiver também a tocar, volte a premir o botão de

chamada  para atender.

Poupar energia
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O Bluetooth tem um alcance de funcionamento até 10 metros entre o telefone e o auricular
antes da deterioração de áudio e da perda da ligação. Se perder a ligação, o auricular tenta
reestabelecer a ligação quando estiver novamente dentro do limite do alcance.

Para uma melhor recepção de áudio, mantenha o telefone e o auricular do mesmo lado do seu
corpo.

Manter-se ligado
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Depois de emparelhar os dois telefones, pode atender facilmente chamadas de qualquer um
dos dois telefones.

Durante uma chamada, ouvirá uma notificação de toque de uma chamada que está a receber
no segundo telefone emparelhado. Para atender a segunda chamada, é necessário terminar a

chamada que está em curso (toque no botão de chamada  ) para atender automaticamente a
chamada nova.

Para emparelhar outro telefone, consulte "Alterar o idioma" na secção Assumir o comando.

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 de X horas)

"Mute on" (corte de som activado)

"Incoming call" (chamada recebida)

"Answering call" (atender chamada)

"Lost connection" (ligação perdida)

"Recharge headset" (recarregar o auricular)

Se o seu telefone incluir ainda a funcionalidade de música estéreo A2DP Bluetooth (Advanced
Audio Distribution Profile), poderá ouvir a sua música, podcasts, navegação e outras
transmissões de áudio através deste auricular.

Acompanhamento
Para saltar faixas, prima e mantenha premido os botões de aumentar (+) ou diminuir (–) o
volume até a faixa saltar para a frente ou para trás. Para reproduzir/pausar prima ambos os
lados do botão de volume em simultâneo.

Mais características

Utilização com dois
telefones

Ouvir os sussurros

Ouça música e muito
mais
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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: 8-800-200-79-92
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 BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2014 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Bluetooth é uma marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc. sendo utilizada pela
Plantronics sob licença. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Patentes EUA 5712453; D691,120; CN ZL201230385670.1; EM 002087288-0004; TW D155552; Patentes pendentes

202298-21 (07.14)
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