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Siri
Google Now

Alexa*

N
FC

Porta para o carregador

LED do auricular (luz indicadora)

Botão do Bluetooth (utilizar quando emparelhar um dispositivo)

Siri, Google Now Botão Virtual Personal Assistant (VPA)

Alexa* *A Alexa requer a aplicação Plantronics Hub

Botão de corte de som

Botões de volume

Luz indicadora

Botão de chamada

Near Field Communication

Descrição geral do auricular
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O adaptador de Bluetooth USB é armazenado dentro do estojo de carregamento.

IMPORTANTE O estojo de carregamento é colocado no modo de hibernação profunda após o
fabrico para poupar energia e proteger a bateria. Para despertar o estojo de carregamento, ligue-o a
uma fonte de alimentação durante, no mínimo, 1 minuto. Os LED piscam durante o carregamento.

Carregue o estojo durante 90 minutos antes de colocar o auricular no suporte. Quando o estojo
estiver totalmente carregado, este poderá carregar o seu auricular duas vezes quando estiver em
movimento, sem precisar de estar ligado a um cabo de carregamento, proporcionando até 14
horas de tempo de conversação.

Descrição geral do estojo de carregamento

Estojo de carregamento
para PC ou para

carregador de parede USB
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O seu novo auricular já vem com bateria suficiente para efetuar algumas chamadas. Demora
aproximadamente 90 minutos a carregar completamente o auricular; a luz indicadora apaga-se
quando o carregamento estiver completo.
É fornecido um cabo USB para permitir carregar o auricular com um carregador de CA (não
incluído) ou através da porta USB do computador. O PC tem de estar ligado para que possa
realizar o carregamento através de USB 2.0 ou superior.

Ou pode utilizar o estojo de carregamento.

NOTA: Carregue sempre o auricular à temperatura ambiente; nunca carregue a bateria a
temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) ou superiores a 40 °C (104 °F).

Existem diversos modos de verificar o nível de bateria do seu auricular:
• Ouça as mensagens de voz no auricular premindo o botão de chamada .

• Verifique os indicadores LED no auricular ou no estojo de carregamento.

• Utilize a aplicação Plantronics Hub para computador ou telefone. Pode transferir o software,
visitando plantronics.com/software.

Carregar o auricular

Verificar o nível de carga
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Comportamento do LED do auricular

Desl. Carregamento concluído

Bateria alta

Bateria média

Bateria fraca

Bateria muito fraca

Nível de carga Mensagem de voz

Restam 30 minutos de tempo de conversação É repetido "Battery Low" (Bateria fraca) a cada 15
minutos

Restam 10 minutos de tempo de conversação "Recharge Headset" (Recarregar auricular) a cada 5
minutos

Avisos de bateria fraca
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Um estojo de carregamento totalmente carregado pode recarregar por completo o auricular duas
vezes, para que possa ter mais 14 horas de tempo de conversação com o auricular.

IMPORTANTE O estojo de carregamento é colocado no modo de hibernação profunda após o fabrico
para poupar energia e proteger a bateria. Para despertar o estojo de carregamento, ligue-o a uma
fonte de alimentação durante, no mínimo, 1 minuto. Os LED piscam durante o carregamento.

Verifique o estado da bateria do estojo de carregamento premindo o botão lateral.

LED de estado da bateria para o estojo de carregamento

Bateria alta

Bateria média

Bateria fraca

Bateria muito fraca; recarregue o estojo/auricular

Utilizar o estojo de carregamento
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1 Deslize o auricular sobre e por detrás da orelha; prima levemente em direção à orelha.
NOTA: Tire os óculos antes de colocar o auricular para um melhor encaixe.

2 Rode a haste do microfone até apontar para a boca.

3 A haste do microfone move-se para cima e para baixo para um melhor encaixe.

2 31

Mude a almofada para a orelha para uma melhor adaptação.

1 Empurre a almofada para a orelha e rode para a esquerda para o desbloquear.

1

22

2 Alinhe a nova almofada na ranhura; empurre, rode para a direita e bloqueie na posição correta.

Para utilizar o auricular na outra orelha, rode a haste para cima e, em seguida, torça a haste de
modo a que a almofada para a orelha esteja do outro lado antes de baixar a haste do microfone.

3

2

1

Ajuste
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O adaptador de Bluetooth USB vem pré-emparelhado com o auricular.

1 Ligue o auricular e, em seguida, insira o adaptador de Bluetooth USB no seu portátil ou PC.

2 O indicador LED do adaptador USB pisca e, em seguida, fica a azul, indicando que o auricular está
ligado ao adaptador USB. Se estiver a utilizar o seu auricular, irá ouvir "PC connected" (ligado ao
PC) indicando que a ligação foi estabelecida. Durante uma chamada, o indicador LED no adaptador
USB pisca a azul. Se não estiver a efetuar qualquer chamada, o indicador LED fica aceso a azul.

3 OPCIONAL Carregue o Plantronics Hub para Windows e Mac, visitando plantronics.com/software.
Isto permitirá personalizar o comportamento do auricular através de opções e de definições
avançadas.

O seu adaptador de Bluetooth USB já vem preparado para efetuar chamadas, mas é necessária
uma configuração adicional para ouvir música.

Windows

1 Para configurar o seu adaptador de Bluetooth USB para reproduzir música, aceda a Start menu >
Control Panel > Sound > Playback tab (menu Iniciar > Painel de Controlo > Som > separador de
Reprodução). Selecione Plantronics BT600, defina como dispositivo predefinido e clique em OK.

2 Para interromper a música quando efetua ou recebe chamadas, aceda a Start menu > Control
Panel > Sound > Communications tab (menu Iniciar > Painel de Controlo > Som > separador
Comunicações) e selecione o parâmetro pretendido.

Mac

1 Para configurar o adaptador de Bluetooth USB, aceda a Apple menu > System Preferences >
Sound (menu Apple > Preferências do Sistema > Som). Nos separadores de Entrada e Saída,
selecione Plantronics BT600.

1 Para ativar o modo de emparelhamento, prima continuamente o botão de chamada até ouvir
"pairing" (emparelhamento) e os LED do auricular piscarem a vermelho e azul.

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

• AndroidDefinições > Bluetooth:Ligado > Procurar dispositivos*

NOTA: *Os menus podem variar consoante o dispositivo.

3 Selecione “Série PLT V5200.”
Se necessário, introduza quatro zeros (0000) para o código ou aceite a ligação.

Quando o emparelhamento é concluído com êxito, ouve a mensagem "pairing successful"
(emparelhamento com êxito) e os LED do auricular deixam de piscar.

Ligar e emparelhar

Ligar ao PC

Configurar para
multimédia

Emparelhar com o
dispositivo móvel
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NOTA: O seu auricular pode emparelhar com um máximo de 8 dispositivos, mas mantém apenas 2
ligações em simultâneo; estas incluem o adaptador de Bluetooth USB da Plantronics como um dos 2
dispositivos ligados simultaneamente.
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O emparelhamento por NFC é uma opção se não tiver mais do que um outro dispositivo já ligado.
O emparelhamento NFC não funciona quando já existirem dois dispositivos ligados.

1 No seu telemóvel, assegure-se de que a função NFC está ligada e de que o ecrã está desbloqueado.
(Os telemóveis podem variar e alguns poderão não ter a função NFC.)

2 Com o auricular ligado, coloque o auricular na parte posterior do telefone junto à etiqueta NFC do
telefone, como apresentado, até que o emparelhamento fique concluído. Se necessário, aceite a
ligação.

1 Insira o adaptador de Bluetooth USB no portátil ou computador e aguarde que seja reconhecido.

2 Coloque o adaptador de Bluetooth USB no modo de emparelhamento, premindo levemente e sem
soltar o botão Pair (emparelhar) com uma caneta ou um clipe de papel até o adaptador de
Bluetooth USB piscar a vermelho e azul. Coloque o auricular no modo de emparelhamento.

3 Coloque o auricular no modo de emparelhamento.

O emparelhamento está concluído quando ouve "pairing successful" (emparelhamento com êxito)
e o LED do adaptador de Bluetooth USB tem uma luz azul fixa.

Emparelhamento NFC

Voltar a emparelhar o
adaptador USB
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Siri
Google Now

Alexa*

N
FC

Atender uma chamada
• Coloque o auricular para atender uma chamada, ou
• Diga "answer" (atender) depois de a chamada ser anunciada, ou
• Toque no botão de chamada .

Atender uma segunda chamada por VOIP
• Primeiro, toque duas vezes no botão de Chamada  para colocar a primeira chamada em espera e

responder à segunda chamada. Para alternar entre chamadas, toque duas vezes no botão de
Chamada . Para terminar a segunda chamada e regressar à primeira, toque no botão de
Chamada .

Terminar uma chamada
• Toque no botão de chamada .

Rejeitar chamadas recebidas
• Prima o botão de chamada  durante 2 segundos.

Remarcar a última chamada efetuada
• Toque duas vezes no botão de chamada .

Anúncio do autor da chamada (apenas para telemóvel)
Quando utiliza o auricular, irá ouvir o nome do contacto que efetuou a chamada, para que possa
decidir se pretende atender ou ignorar a chamada sem ter de verificar o ecrã do telefone.

O nome do autor de uma chamada recebida é anunciado:

• se o seu telefone tiver Perfil de Acesso à Lista Telefónica (PBAP)

• se tiver concedido acesso aos seus contactos durante o processo de emparelhamento (em vários
telemóveis, esta função está predefinida de fábrica e poderá não ser necessária)

• se o autor da chamada não estiver guardado na lista de contactos do telefone

O nome do autor de uma chamada recebida não é anunciado se: o autor da chamada for
desconhecido, não estiver na lista, tiver sido bloqueado ou o idioma não for suportado.

Prima o botão de corte de som  para cortar ou repor o som do auricular durante uma chamada
em curso. Personalize as definições de corte de som na aplicação Plantronics Hub.

Princípios básicos

Efectuar/atender/
terminar chamadas

Corte de som
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Prima os botões de aumentar (+) ou diminuir (-) o volume  durante uma chamada ou durante
uma transmissão de áudio.
Quando não estiver numa chamada nem a transmitir áudio, é possível premir os botões de volume

 para ajustar o nível de volume de Anúncio de chamada e de outras mensagens de voz.

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.

Siri, Google Assistant™, Cortana Mantenha premido o botão de chamada durante 2 segundos para
ativar o assistente de voz predefinido do seu telefone. Aguarde o comando do telefone para ativar
a marcação por voz, a pesquisa e outros controlos de voz do smartphone.

Com o serviço Alexa ativado no auricular, pode pedir indicações, telefonar a amigos, aceder a
Alexa Skills e muito mais.

NOTA: O Amazon Alexa não está disponível em todos os idiomas e países.

1 Ativar o Alexa

A Ligue o auricular ao seu dispositivo móvel

B Atualize a sua aplicação móvel Plantronics Hub (software), se necessário

C Inicie a aplicação Plantronics Hub e certifique-se de que o seu auricular (firmware) está
atualizado

D No menu principal da Plantronics Hub, selecione Aplicações > Amazon Alexa > Ativar

E Inicie a aplicação Amazon Alexa e siga as instruções para configurar o seu auricular

2 Utilizar o Alexa

A Para utilizar o Alexa, toque no botão de corte de som e faça uma pergunta. Ouve um tom
quando o Alexa é ativado.

Toque no botão de chamada .

Os Smart Sensors deste auricular reconhecem se o auricular está a ser utilizado e podem executar
automaticamente funções de poupança de tempo.

Colocar o auricular irá:
• Atender uma chamada

• Transferir uma chamada ativa do seu telefone

Ajustar o volume

Assistente de voz

Ativar e utilizar o Amazon
Alexa

Reproduzir ou
interromper áudio

Utilizar sensores
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• Retomar a transmissão de áudio

Retirar o auricular irá:
• Transferir uma chamada ativa para o seu telefone

• Interromper a transmissão de áudio
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Reiniciar sensores
Pode ser necessário reiniciar os sensores, caso não estejam a funcionar como esperado.

• Com o auricular colocado, toque no botão de chamada  para testar os sensores. O alerta de voz
para tempo de conversação significa que os sensores estão a funcionar Um toque ou a falta de
mensagens de voz significa que é preciso reiniciar os sensores.

• Para repor os sensores, ligue o auricular e utilize um cabo USB para o ligar à porta USB do seu
computador ou a um transformador de CA (não incluído). De seguida, coloque o auricular numa
superfície plana não metálica durante mais de 10 segundos.

• Se o cabo de carregamento não estiver disponível, também pode reiniciar os sensores desligando
primeiro o auricular e, em seguida, mantendo premidos os botões de chamada  e de corte de som

 simultaneamente até que o LED se desligue. Em seguida, coloque o auricular e ligue-o.

Desativar sensores
• Pode desativar os sensores inteligentes do auricular através do software Plantronics Hub, no menu

Settings (Definições) ou, num estado inativo (sem efetuar qualquer chamada nem transmitir
música). Mantenha premidos os botões de Chamada  e de corte de som  em simultâneo durante
5 segundos e uma mensagem de voz vai informá-lo acerca do estado dos sensores inteligentes.
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Utilize a aplicação Tile para emitir um som de toque no seu auricular perdido ou para o localizar
num mapa e pedir ajuda à comunidade Tile.

1 Ligue o auricular ao seu dispositivo móvel

2 Inicie a aplicação Plantronics Hub e certifique-se de que o firmware está atualizado

3 No menu principal da Plantronics Hub, selecione Aplicações > Tile > Ativar

4 Inicie a aplicação Tile e siga as instruções para ligar o auricular

Segue-se uma lista de alertas de voz comuns; pode utilizar o Plantronics Hub para personalizar
alguns destes alertas. Transfira o Plantronics Hub em plantronics.com/software

• "Answering call" (atender chamada)

• "Battery low" (Bateria fraca)

• "Redialing last outgoing call" (A remarcar a última chamada efetuada)

• "Incoming call" (chamada recebida)

• "Mute on/off/muted" (Corte de som ativado/desativado/sem som)

• "No phone is connected" (Nenhum telefone ligado)

• "Pairing" (A emparelhar)

• "Pairing incomplete, restart headset" (Emparelhamento incompleto, reinicie o auricular)

• "Pairing successful" (Emparelhamento com êxito)

• "Power on/off" (Ligar/desligar)

• "Phone X connected/disconnected" (Telefone X ligado/desligado)

• "Recharge headset" (Recarregar o auricular)

• "Smart sensors on/off" (Smart sensors ligados/desligados)

• "Talk time X hours" (Tempo de conversação X horas)

• "Volume maximum/minimum" (Volume máximo/mínimo)

Toque no botão de volume quando o auricular se encontrar ligado e inactivo (não se encontrar
numa chamada ou a transmitir música) para ajustar o volume dos alertas de voz do auricular.

Funcionalidades avançadas

Ativar Tile

Lista de alertas de voz

Ajustar o volume de alerta
de voz
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Alguns softphones requerem a instalação do Plantronics Hub para Windows e Mac, para ativar a
funcionalidade do controlo dos auriculares (atender/terminar e cortar o som).

Instale o Plantronics Hub para Windows ou Mac no seu computador, visitando plantronics.com/
software

Pode gerir as definições do auricular através do seu computador ou dispositivo móvel com o
Plantronics Hub para Windows e Mac ou o Plantronics Hub para iOS e Android, respetivamente
(plantronics.com/software).

Plantronics Hub iOS e Android Windows e Mac

Controlo de chamadas para
softphones

X

Alterar o idioma do auricular X X

Atualizar firmware X X

Ativar/desativar funcionalidades X X

Ver manual do utilizador X X

Medidor de bateria X X

Carregar software
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As atualizações de firmware permitem manter o seu auricular a par da mais recente tecnologia.
Atualize o seu firmware para:

• Alterar alertas de voz/idiomas de comando

• Melhorar o desempenho

• Adicionar novas funcionalidades ao dispositivo

Pode atualizar o auricular sem fios utilizando o smartphone ou o computador de secretária
através do Plantronics Hub. Transfira em plantronics.com/software

Com o Plantronics Hub for Android/iOS instalado no seu smartphone, verifique as Settings
(Definições) para ver se há alguma atualização disponível.

Com o Plantronics Hub for Windows/Mac instalado no seu computador, verifique as Updates
(Atualizações) para ver se há alguma nova versão do firmware disponível para o seu dispositivo.

Dicas

Se fizer uma atualização utilizando o Plantronics Hub a partir do telefone:

• Retire o auricular da orelha. Não utilize o auricular ou o telefone até a atualização estar
concluída.

• Desligue o auricular de outros dispositivos, tais como telefones, tablets e computadores.

• Não inicie uma segunda atualização a partir de um segundo telefone.

• Não reproduza música no telefone durante a atualização.

• Não atenda nem faça chamadas durante a atualização.
NOTA: Se receber um grande número de chamadas, mensagens de e-mail ou de texto que
interrompam a atualização, experimente ativar a função de Não incomodar nas definições do
telefone enquanto estiver a fazer a atualização.

Se fizer uma atualização utilizando o Plantronics Hub for Windows a partir do computador
utilizando o adaptador Bluetooth USB sem fios:

• Retire o auricular da orelha. Não utilize o auricular ou o computador até a atualização estar
concluída.

• Desligue o auricular de outros dispositivos, tais como telefones, tablets e computadores.

• Não inicie uma segunda atualização a partir de outro dispositivo, como, por exemplo, um
telefone ou outro computador.

• Desligue os outros auriculares Bluetooth do seu computador.

• Não atenda nem faça chamadas durante a atualização.

Se receber uma mensagem de falha na atualização ou constatar uma falha na atualização, efetue
os passos seguintes:

• Transfira e instale o Plantronics Hub for Windows/Mac em https://www.plantronics.com/
product/plantronics-hub-desktop

• Ligue o auricular ao seu computador utilizando um cabo USB.

• Abra o Plantronics Hub, aceda a Help > Support > Firmware Updates & Recovery (Ajuda >
Suporte > Atualizações de firmware e recuperação) e introduza a ID do seu produto (PID) para
concluir a recuperação.

Atualizar o firmware

Recuperação do auricular
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Os interlocutores das chamadas não
conseguem ouvir-me.

• Certifique-se de que auricular está emparelhado e ligado ao seu
telefone.

• No iOS, verifique a opção de saída de áudio no seu smartphone
para se certificar de que o áudio está direcionado para o auricular
e não para outra saída de áudio.

• Reposicione o auricular no ouvido, pois os sensores podem não
detetar que está colocado.

• Reinicie os sensores (seguindo as instruções indicadas
anteriormente), pois podem precisar de recalibração.

• Desative os sensores, pois estes podem ser incompatíveis com o
formato da sua orelha.

• Desative a aplicação HD Voice (Wideband Audio) através do
Plantronics Hub, pois esta definição pode ser incompatível com o
seu telefone.

Não consigo ouvir quem me
telefona nem música.

• Certifique-se de que auricular está emparelhado e ligado ao seu
telefone.

• No iOS, verifique a opção de saída de áudio no seu smartphone
para se certificar de que o áudio está direcionado para o auricular
e não para outra saída de áudio.

• Reposicione o auricular no ouvido, pois os sensores podem não
detetar que está colocado.

• Reinicie os sensores (seguindo as instruções indicadas
anteriormente), pois podem precisar de recalibração.

• Desative os sensores, pois estes podem ser incompatíveis com o
formato da sua orelha.

O meu auricular não dá para 7 horas
de tempo de conversação depois de
ter sido completamente
recarregado.

• Certifique-se de que auricular está emparelhado e ligado ao seu
telefone.

• Desative a aplicação HD Voice (Wideband Audio) que gasta muita
bateria.

• Descarregue por completo a bateria do auricular e depois
recarregue-a totalmente.

• Alguns telefones têm ligações Bluetooth menos eficientes e, por
isso, não atingem um tempo de conversação otimizado de 7 horas.
O tempo de conversação restante estimado é calculado, em parte,
pelo seu historial de utilização, pelo que poderão ocorrer
inconsistências nessa estimativa com base nos seus padrões de
utilização.

Resolução de problemas
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Auricular Estojo de carregamento

Adaptador de Bluetooth USB

Cabo Micro USB

Almofadas para as orelhas (S, M, L)

Conteúdo
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Vendidos separadamente em plantronics.com/accessories.

Carregador para
automóvel Almofadas em espuma

Carregador de
parede

Acessórios
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Tempo em conversação Até 7 horas de tempo de conversação sem utilizar o
estojo; até mais 14 horas de tempo de conversação com o
estojo de carregamento totalmente carregado.

Bluetooth Versão 4.1

Tempo em espera 9 dias se estiver ligado a um dispositivo móvel, 7 dias se
estiver ligado ao adaptador de Bluetooth USB da
Plantronics.

Peso 20 gramas

Tecnologia Smart Sensor Sensores capacitivos duplos do estado de utilização para
maior fiabilidade.

Cancelamento de ruído • Processamento de sinais digitais (DSP) com quatro
microfones ativos

• Cancelamento do eco acústico

• Deteção de som lateral de fundo

Resistência à humidade Revestimento nano P2i no auricular para repelir a
humidade

Emparelhamento por NFC Toque com o auricular em telefones com NFC para
concluir o processo de emparelhamento

Distância de funcionamento (alcance) 98 pés, 30 metros

Perfis Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Phone Book
Access Profile (PBAP), Audio/Video Remote Control
Profile (AVRCP), Wideband Hands-free (HFP) Profile 1.6 e
Headset (HSP) Profile 1.2

Tecnologia multiponto Ligue dois dispositivos Bluetooth e atenda chamadas ou
transmita multimédia a partir de qualquer dos
dispositivos

Tipo de Bateria Polímero de iões de lítio não substituível recarregável

Conetor para carga Carregamento com micro USB no auricular

Indicador da bateria do auricular Apresentado automaticamente no ecrã para iPhone e
iPad. Com o Plantronics Hub for iOS/Android, isto é
apresentado no ecrã do smartphone

Tempo de carregamento (máximo) 90 minutos para carregamento completo

Temperatura de funcionamento e
armazenamento

32 °F – 104 °F (0 °C – 40°C)

NOTA: * O desempenho depende do nível da bateria e pode variar consoante o dispositivo.

Especificações
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Assistência

PRECISA DE MAIS 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. Plantronics e Voyager são marcas comerciais da Plantronics, Inc., registadas nos EUA e noutros países. OpenMic e PLT são marcas
comerciais da Plantronics, Inc. Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização da Plantronics, Inc. é realizada sob licença.
Google Play e o logótipo Google Play são marcas comerciais da Google Inc. A N-Mark é uma marca comercial ou uma marca comercial registada do NFC
Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

206544-22 (12.19)


	Sumário
	Descrição geral do auricular
	Descrição geral do estojo de carregamento
	Estojo de carregamento para PC ou para carregador de parede USB

	Carregar o auricular
	Verificar o nível de carga
	Avisos de bateria fraca

	Utilizar o estojo de carregamento
	Ajuste
	
	

	Ligar e emparelhar
	Ligar ao PC
	Configurar para multimédia
	Emparelhar com o dispositivo móvel
	Emparelhamento NFC
	Voltar a emparelhar o adaptador USB

	Princípios básicos
	Efectuar/atender/terminar chamadas
	Atender uma chamada
	Atender uma segunda chamada por VOIP
	Terminar uma chamada
	Rejeitar chamadas recebidas
	Remarcar a última chamada efetuada
	Anúncio do autor da chamada (apenas para telemóvel)

	Corte de som
	Ajustar o volume
	Ajustar o volume do microfone do auricular (softphone)

	Assistente de voz
	Ativar e utilizar o Amazon Alexa
	Reproduzir ou interromper áudio
	Utilizar sensores
	Reiniciar sensores
	Desativar sensores


	Funcionalidades avançadas
	Ativar Tile
	Lista de alertas de voz
	Ajustar o volume de alerta de voz

	Carregar software
	Atualizar o firmware
	Recuperação do auricular

	Resolução de problemas
	Conteúdo
	Acessórios

	Especificações
	Assistência

