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Visão geral do headset

Siri /
Google Assistant

N
FC

Ícone Controles do headset

Volume

Interromper som

Chamar

Emparelhamento com Bluetooth

Siri, Google 
Assistente

Assistente de voz padrão

NFC Near Field Communication (disponível em modelos específicos)

Porta de carregamento

Alimentação

Luz indicadora

3



Visão geral do estojo de carga

Nota: O estojo de carga está disponível como um acessório em poly.com/accessories.

Importante: O estojo de carga entra no modo de descanso após a fabricação para 
economizar energia e proteger a bateria. Para despertar o estojo de carga, conecte-o a 
uma fonte de alimentação por, no mínimo, 1 minuto. Os LEDs piscam enquanto está 
carregando.
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Carregar o headset
Seu novo headset tem bateria suficiente para emparelhar e fazer muitas chamadas logo 
após tirar o aparelho da caixa. O carregameto total do headset leva aproximadamente 90 
minutos; a luz indicadora desliga assim que o carregamento é concluído.

Um cabo micro USB é fornecido para permitir que você carregue o headset com um 
carregador de parede (não incluso) ou através de um porta USB do computador. O 
computador deve estar ligado para carregar via USB 2.0 ou superior.

Ou você pode usar o estojo de carga. Pressione o botão do estojo de carga para iniciar o 
carregamento.
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Nota: Sempre recarregue-o em temperaturas ambiente; nunca recarregue a bateria em 
temperaturas abaixo de 0 °C ou acima de 40 °C.

Verificar o status da bateria do headset
Verifique o status da bateria do headset seguindo um destes procedimentos:

• Com o headset ligado e os smart sensors ativados, coloque o headset e ouça o alerta 
de voz.

• Verifique os LEDs do headset durante o carregamento.
• Ligue o headset e ouça o alerta de voz.
• Veja o status no Aplicativo Poly Lens.

LED durante o 
carregamento

Status da bateria do headset

Desligado Carga completa

Carga de bateria alta

Carga de bateria média

Carga de bateria fraca

Carga da bateria crítica

Dica: Para redefinir a precisão do alerta do tempo de conversação, esgote a bateria do 
headset e, em seguida, carregue-a completamente.
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Avisos de bateria fraca

Nível de bateria Aviso de voz

30 minutos de tempo de conversação restantes "Battery Low" (Bateria fraca) repete-se a cada 
15 minutos

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

Use o estojo de carga
Um estojo totalmente carregado pode recarregar seu headset totalmente duas vezes por 
mais 14 horas de tempo de conversação.

Nota: O estojo de carga está disponível como um acessório em poly.com/accessories.

Importante: O estojo de carga entra no modo de descanso após a fabricação para 
economizar energia e proteger a bateria. Para despertar o estojo de carga, conecte-o a 
uma fonte de alimentação por, no mínimo, 1 minuto. Os LEDs piscam enquanto está 
carregando.

1. Coloque o headset dentro do estojo de carga ou conecte-o à porta de carregamento 
na parte superior do estojo.

2. Pressione o botão do estojo para iniciar o carregamento do headset.

LEDs do estojo de carga Status

Carga completa

Carregamento

Bateria descarregada; recarregar estojo/headset
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Ajuste
1. Deslize o headset por trás da orelha e depois pressione-o levemente para dentro dela.

Nota: Remova seus óculos antes de colocar o headset para o melhor ajuste.

2. Gire a haste do microfone até que ela esteja apontada em direção à sua boca.

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

2 31

Alterar o tamanho da ponta auricular
Troque a ponta auricular para melhor encaixe.

1. Empurre a ponta auricular e gire-a para a esquerda para destravá-la.

1

22

2. Alinhe uma nova ponta auricular no slot, empurre, gire para a direita e encaixe no 
lugar.

Usar no outro ouvido
Para usar o headset no outro ouvido, gire a haste para cima, em seguida gire-a para que a 
ponta auricular fique do outro lado antes de baixar a haste.

3

2

1

8



Conectar e emparelhar
Emparelhar ao dispositivo móvel
1. Para colocar o headset em modo de emparelhamento, mantenha pressionado o botão 

Chamada até ouvir "Pairing" (Emparelhando) as luzes LED piscarem em nas cores azul 
e vermelho.

2. Ative o Bluetooth em seu telefone e configure-o para buscar novos dispositivos.

• iPhone Ajustes > Bluetooth > Ligado* 
• Android Configurações > Bluetooth ligado > Buscar dispositivos*

Nota: *Os menus podem variar em cada dispositivo.

3. Selecionar “Série Poly V5200.”
Ao concluir o emparelhamento com sucesso, você ouvirá "emparelhamento bem-
sucedido", e as luzes LED param de piscar.

Nota: Seu headset pode emparelhar com até 8 dispositivos, mas pode manter apenas 
2 conexões simultaneamente; isso inclui o adaptador Bluetooth.

Emparelhamento com NFC
Nota: Esse recurso está disponível em modelos específicos

O emparelhamento NFC é uma opção se você não tiver mais que um dispositivo já 
conectado. O emparelhamento NFC não funcionará se houver dois dispositivos 
conectados.

1. Em seu telefone celular, garanta que a NFC esteja ativada e a tela de seu telefone 
esteja desbloqueada. (Os telefones podem variar e alguns deles podem não ter 
suporte NFC.)

2. Com o headset ligado, coloque-o na parte de trás do telefone próximo à etiqueta NFC 
conforme mostrado até que o emparelhamento NFC seja concluído. Se necessário, 
aceite a conexão.
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Procedimentos básicos

Siri /
Google Assistant

N
FC

Ligar/Desligar
Para ligar o headset, deslize o botão Ligar/Desligar  para que ele apresente a cor verde.

Ajustar o volume
Pressione os botões de volume  para cima (+) ou para baixo (–) durante uma chamada 
ou enquanto o áudio é transmitido.
Quando não estiver em uma chamada ou transmissão de áudio, é possível pressionar os 
botões de volume  para ajustar o nível de volume do Anúncio da pessoa que está 
ligando e outras notificações de voz.

Ajustar o volume do microfone do headset (softphone)
Faça uma chamada de teste por softphone e ajuste o volume do softphone volume e do 
PC de acordo.

Fazer/atender/encerrar chamadas

Atender a uma chamada
• Coloque o headset para atender a chamada, ou
• Diga “answer” (atender) após a chamada ser anunciada, ou
• Toque no botão de chamada .

Encerrar uma chamada
• Toque no botão de chamada .

Interromper som
Durante uma chamada ativa, toque na tecla de sigilo  para ativar ou desativar o som do 
headset.

Rejeitar uma chamada
Pressione o botão Chamada  por 2 segundos até ouvir um toque.

Disque novamente para a última chamada de efetuada
• Toque duas vezes no botão de chamada .
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Reproduzir ou pausar áudio
Clique no botão Chamada  para pausar ou retomar a transmissão de áudio.

Nota: A funcionalidade varia conforme o aplicativo. Pode não funcionar com aplicativos 
baseados na Web.

Assistente de voz
Siri, Google Assistant™, Cortana Para ativar o assistente de voz padrão do telefone, 
mantenha o botão de ligação pressionado por dois segundos. Aguarde a notificação do 
telefone para ativar a discagem por voz, e outros controles de voz do smartphone.

Usar sensores
Os sensores inteligentes respondem quando você coloca ou tira o seu headset. 
Personalizar em Aplicativo Poly Lens. As configurações padrão estão descritas abaixo.

Com sensores ativos colocar o headset irá: tirar o headset irá:

Chamada de celular ou 
softphone

atender a chamada atender a chamada pelo 
headset

Música/mídia retomar música/mídia (se 
estiver reproduzindo antes de 
tirar)*

pausar música/mídia (se 
estiver reproduzindo)*

Bloqueio de headset desbloquear o botão de 
Chamada

bloquear o botão de Chamada 
para evitar chamadas 
acidentais

Nota: *A funcionalidade varia conforme o aplicativo. Pode não funcionar com 
aplicativos baseados na Web.

Redefinir sensores

Pode ser necessário redefinir os sensores caso eles não estejam funcionando conforme o 
esperado.

• Quando estiver usando o headset, toque no botão de Chamada  para testar os 
sensores. Alerta de voz do tempo de conversação significa que os sensores estão 
funcionando Um tom, ou a falta de avisos de voz, significa que os sensores devem ser 
redefinidos.

• Para redefinir os sensores, ligue o headset, conecte-o a um cabo USB e conecte o cabo 
na porta USB do computador ou de um adaptador CA de parede (não incluído). Em 
seguida, coloque o headset em uma superfície plana e não metálica por mais de 10 
segundos.
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Desativar sensores
• Você pode desativar os sensores inteligentes do headset em Aplicativo Poly Lens ou 

pressionando um botão enquanto o headset estiver inativo. Pressione 
simultaneamente os botões Chamada  e Mudo  por 5 segundos. Você ouvirá "Smart 
sensors desativado".
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Recursos avançados
Ajustar volume do alerta de voz
Alterne o botão de volume quando o headset estiver ligado e inativo (não pode haver 
chamada em curso nem transmissão de música) para ajustar o volume dos alertas de voz 
do headset.

Reconectar ao dispositivo sem fio
Se o headset for desconectado, reconecte-o ao dispositivo Bluetooth.

Pressione o botão Chamada  uma vez ou ligue manualmente através do menu do 
dispositivo Bluetooth do dispositivo. Você ouvirá "Telefone conectado".

Anúncio de quem está ligando (somente celular)
Ao usar o headset, você pode ouvir o nome do contato que está ligando para você, assim, 
você pode decidir se prefere atender ou ignorar a ligação sem precisar olhar na tela no 
celular.

O nome de quem está ligando é anunciado:

• Se seu celular for compatível com PBAP (Phone Book Access Profile, perfil de acesso 
à agenda telefônica)

• Caso você permita o acesso aos seus contatos durante o processo de 
emparelhamento (para muitos celulares, essa opção já vem predefinida de fábrica, e 
não precisa ser ativada)

• se o número de quem está ligando não constar na lista de contatos do celular

O nome de quem está ligando não é anunciado: se a pessoa que está ligando for 
desconhecida, não estiver listada, estiver bloqueada ou o idioma não for suportado.
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Carregar software
Faça o download de Aplicativo Poly Lens para aproveitar ao máximo seu dispositivo. 
Alguns softphones requerem a instalação do software Poly para permitir a 
funcionalidade de controle de chamadas do dispositivo (atender/finalizar e interromper 
som). Faça o download: poly.com/software.

• Ative recursos
• Altere configurações
• Configure o controle de chamadas para softphones
• Atualize o firmware do dispositivo
• Gerencie notificações e alertas
• Programe lembretes de saúde e bem-estar

Atualize seu dispositivo Poly
Mantenha o firmware e o software atualizados para melhorar o desempenho e adicionar 
novos recursos ao seu dispositivo Poly.

Atualize seu dispositivo usando Aplicativo Poly Lens. Baixe em poly.com/software.
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Solução de problemas

Problema Solução

Como emparelhar meu headset 
com um dispositivo móvel?

Consulte Emparelhar com dispositivo móvel.

Meu áudio alterna 
inesperadamente entre meu 
headset e meu celular.

• Se você não usa óculos, redefina os sensores do headset. 
Consulte Reiniciar sensores.

• Se você usa óculos, tente desativar os sensores. Os 
sensores de uso do headset podem não funcionar 
corretamente ao usar alguns tipos de armação de óculos. 
Consulte Desativar sensores.

Meu áudio está estalando.
• O headset pode estar muito longe do dispositivo 

conectado e fora do alcance do Bluetooth. Aproxime-se 
do dispositivo conectado.

• Problemas de densidade do Bluetooth: se você estiver 
em um local com muitos dispositivos Bluetooth operando 
ao mesmo tempo (como em um trem ou em uma 
academia), pode ocorrer uma interferência com sua 
conexão Bluetooth e gerar instabilidade. Tente usar o 
headset em um local mais vazio para ver se o problema 
persiste.

• Verifique se o microfone do headset está apontado para 
o canto da boca. Consulte Ajuste.

• Os chamadores não 
conseguem me ouvir.

• Eu não consigo ouvir os 
chamadores ou música.

• Garantir que o headset esteja emparelhado e conectado 
ao seu telefone. Consulte Emparelhar com dispositivo 
móvel.

• No iOs, verifique a saída de áudio no smartphone para 
garantir que o áudio seja direcionado para o headset e 
não outra saída de áudio.

• Se o headset estiver conectado a um computador com 
adaptador Bluetooth USB, configure-o para transmissão 
de áudio. Consulte Configurar o adaptador USB para 
transmissão de mídia.

• O sensor do headset pode não detectar corretamente o 
formato da sua orelha. Reposicione o headset na orelha.

• Desative os sensores, pois eles podem ser incompatíveis 
com o formato da sua orelha ou da armação dos seus 
óculos. Consulte Desativar sensores. Pode ser necessário 
redefinir seus sensores. Consulte Reiniciar sensores.

• Desative o recurso HD Voice (áudio de banda larga) 
através do Aplicativo Poly Lens, pois essa configuração 
pode ser incompatível com o telefone.
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Problema Solução

Meu fone não reportará 7 horas 
de tempo de conversação após 
ter sido completamente 
carregado.

• Garantir que o headset esteja emparelhado e conectado 
ao seu telefone. Consulte Emparelhar com dispositivo 
móvel.

• Desativar o recurso HD Voice (áudio de banda larga) que 
usa mais energia.

• Descarregar completamente a bateria do headset e, em 
seguida, carregar totalmente a bateria.

• Alguns telefones têm conexões Bluetooth menos 
eficientes e portanto não garantem um tempo de 
conversação de 7 horas. A estimativa do tempo de 
conversação restante é parcialmente calculada de acordo 
com seu histórico de uso. Dessa forma, inconstâncias 
podem ocorrer com base no seu padrão de uso individual.

Como diminuir o volume dos 
comandos de voz?

Consulte Ajustar o volume do comando de voz.

Quero personalizar os recursos 
do meu headset.

Personalize as configurações do dispositivo com Aplicativo 
Poly Lens. Download: poly.com/software
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Conteúdo da caixa

Headset

Cabo micro USB

Ponta auricular (pequena, média grande)
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Acessórios
Vendido separadamente em poly.com/accessories.

Carregador de alimentação para carro

Pontas auriculares revestidas em espuma

Adaptador Bluetooth USB

Estojo de carga

Carregador de parede
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Avisos de segurança
Frequência e potência do transmissor
Bluetooth: operando entre 2.402 e 2.480 MHz abaixo da média de 2,4 mW.

Instruções de Segurança
Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos a pessoas e danos à 
propriedade, leia todas as instruções operacionais e as seguintes instruções Do folheto 
de instruções sobre segurança antes de usar seu produto Poly. A temperatura de 
operação, armazenamento e carga varia de 10 ˚C a 40 ˚C (50 ˚F a 104 ˚F).

• Use os produtos e acessórios da Poly feitos para serem usados apenas com este 
produto.

• Caso você tenha irritação na pele após usar o produto, descontinue o uso e entre em 
contato com a Poly.

• CRIANÇAS. Não deixe que crianças brinquem com o produto, pois as peças pequenas 
podem ser engolidas.

• Não desmonte o produto, pois isso pode expor você a tensões perigosas ou outros 
riscos. A remontagem incorreta poderá causar choque ou incêndio quando o produto 
voltar a ser usado.

• Caso o produto aqueça mais do que o normal ou tenha um fio, um plugue ou o exterior 
danificado, desconecte, descontinue o uso e entre em contato com a Poly.

• A exposição a níveis de som de alto volume ou a uma pressão excessiva do som pode 
prejudicar, temporária ou permanentemente, a sua audição. Embora não haja uma 
única configuração de volume apropriada para todas as pessoas, é recomendável usar 
sempre o headset ou os fones de ouvido com o volume ajustado em níveis moderados 
e evitar uma longa exposição a níveis de som de alto volume. Quanto mais alto o 
volume, menos tempo será necessário para afetar sua audição. Você poderá perceber 
diferentes níveis de som ao usar o headset ou os fones de ouvido com dispositivos 
distintos. O dispositivo usado e suas configurações afetam o nível de som ouvido. Se 
sentir alguma dificuldade para ouvir, interrompa o uso do headset ou dos fones de 
ouvido e procure um médico. Para proteger sua audição, alguns especialistas sugerem 
o seguinte:

1. Ajuste o controle de volume a um nível baixo antes de colocar o headset ou os fones 
de ouvido e utilize o volume mais baixo possível.

2. Evite aumentar o volume para bloquear ambientes barulhentos. Sempre que possível, 
use o seu headset ou os fones de ouvido em um ambiente silencioso, com baixo ruído 
de fundo.

3. Limite o tempo de uso dos headsets ou fones de ouvido em alto volume.

4. Diminua o volume se o som do headset ou dos fones de ouvido impedir que você ouça 
as pessoas que estão próximas.

Veja mais informações sobre headsets/fones de ouvido e assuntos relacionados à 
audição em poly.com/healthandsafety.

• Se você usar o headset/fone de ouvido enquanto estiver dirigindo, verifique as leis 
locais em relação ao uso de telefone celular e fones de ouvido e mantenha a atenção e 
a concentração ao volante. O uso de headset/fones de ouvido nos dois ouvidos 
prejudica a percepção de outros sons e na maioria das regiões é ilegal o uso enquanto 
estiver dirigindo um veículo motorizado ou andando de bicicleta, oferecendo um 
perigo sério a você e aos outros.

• Se este produto inclui pontas auriculares ou fones, instale e use-os de acordo com as 
instruções fornecidas. Não force as pontas auriculares ou os fones para dentro do 
canal auricular. Consulte um médico se eles ficarem alojados no canal auricular.
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• Conecte o adaptador de alimentação ou o carregador em uma tomada que esteja 
próxima ao equipamento e que seja facilmente acessível.

Avisos de bateria para produtos sem fio

• Se seu produto tiver uma bateria embutida e não substituível, não tente abri-lo ou 
remover a bateria, pois isso pode causar ferimentos e/ou danificar o produto. Se o seu 
produto tiver uma bateria substituível, use apenas o tipo de bateria fornecido pela 
Poly. Remova a bateria gasta imediatamente.

• Substitua baterias recarregáveis após três anos ou 300 ciclos de carga, o que ocorrer 
primeiro.

• Não descarte o produto ou a bateria no fogo ou a uma temperatura acima de 40°C 
(104°F).

• Não exponha a bateria a temperaturas extremamente altas. Isso pode resultar em 
uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

• Não abra, deforme nem corte a bateria. Pode haver material corrosivo que pode 
causar danos aos olhos ou à pele, além de ser tóxico se ingerido.

• Nunca coloque baterias na boca. Se alguma delas for engolida, procure um médico ou 
o centro de controle de envenenamentos.

• A ingestão pode causar queimaduras, perfuração de tecidos moles e morte. 
Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 horas após a ingestão.

• Sempre guarde as baterias longe do alcance de crianças.

• Não permita que nenhuma bateria ou seu suporte entre em contato com objetos, 
como chaves ou moedas.

• RECICLAGEM: a bateria do produto deve ser reciclada ou descartada de forma 
apropriada. Entre em contato com o centro de reciclagem local para remover a 
bateria e descartá-la de forma apropriada.

• Utilize apenas o carregador fornecido pela Poly para carregar o produto e siga as 
instruções de carregamento fornecidas. Ou, caso seu headset tenha sido 
desenvolvido para ser carregado com o carregador do seu telefone celular, use 
somente carregadores para celular aprovados e fornecidos pela fabricante do seu 
telefone celular. Não use o carregador para outras finalidades. Verifique se a 
voltagem corresponde à fonte de alimentação que você pretende usar.
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Suporte

NEED MORE HELP?
poly.com/support

Manufacturer: 

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2023 Poly. Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. Todas as marcas 
comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. Fabricado pela Plantronics, Inc.

Model ID: POTE16

207276-23 02.23
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