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Descrição geral do auricular

Siri /
Google Assistant

N
FC

Ícone Controlo do auricular

Volume

Corte de som

Ligar

Emparelhamento Bluetooth

Siri, Google 
Assistant

Assistente de voz predefinido

NFC Near Field Communication (disponível em determinados modelos)

Porta para o carregador

Alimentação

Luz indicadora
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Descrição geral do estojo de carregamento

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

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.
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Carregar o auricular
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.

Em alternativa, pode utilizar o estojo de carregamento. Prima o botão do estojo de 
carregamento para iniciar o carregamento.
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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).

Verificar o estado da bateria do auricular
Verifique o estado da bateria do auricular procedendo de uma das seguintes formas:

• Com o auricular ligado e os sensores inteligentes ativos, coloque o auricular e ouça o 
alerta de voz.

• Veja os LED do auricular durante o carregamento.
• Ligue o auricular e ouça o alerta de voz.
• Veja o estado em Aplicação Poly Lens.

LED durante o 
carregamento

Estado da bateria do auricular

Desligado Carregamento concluído

Bateria alta

Bateria média

Bateria fraca

Bateria muito fraca

Dica: Para repor a precisão do alerta de tempo de conversação, descarregue a bateria 
do auricular e, em seguida, carregue totalmente.
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Avisos de bateria 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

Utilizar o estojo de carregamento
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.

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

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.

1. Coloque o auricular no estojo de carregamento ou ligue-o à porta de carregamento na 
parte superior do estojo.

2. Prima o botão do estojo para iniciar o carregamento.

LED do estojo de 
carregamento

Estado

Carregamento completo

Em carregamento

Bateria descarregada; recarregue o estojo/auricular
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Ajuste
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

Substitua o tamanho da almofada
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.

Coloque na outra orelha
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
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Ligar e emparelhar
Emparelhar com o dispositivo móvel
1. Para ativar o modo de emparelhamento, prima o botão de chamada até ouvir 

"pairing" (a emparelhar) e os LED do auricular ficarem intermitentes a azul e 
vermelho.

2. Ativar o Bluetooth no seu telefone e defini-lo para procurar novos dispositivos.

• iPhone Definições > Bluetooth > Ligado* 
• Android Definições > Bluetooth: Ligar > Procurar dispositivos*

Nota: *Os menus podem variar consoante o dispositivo.

3. Selecione "Poly V5200 Series".
Quando o emparelhamento é concluído com êxito, ouve a mensagem "pairing 
successful" (emparelhamento com êxito) e os LED do auricular deixam de piscar.

Nota: O seu auricular pode emparelhar com um máximo de 8 dispositivos, mas 
mantém apenas 2 ligações em simultâneo; nelas, inclui-se o adaptador Bluetooth.

Emparelhamento NFC
Nota: Esta funcionalidade está disponível em determinados modelos

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.
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Princípios básicos

Siri /
Google Assistant

N
FC

Ligar/desligar
Para ligar o auricular, deslize o botão de ligar/desligar  para apresentar a cor verde.

Ajustar o volume
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.

Efectuar/atender/terminar chamadas

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 .

Terminar uma chamada
• Toque no botão de chamada .

Corte de som
Durante uma chamada ativa, toque no botão de corte de som  para ativar ou desativar o 
corte de som no auricular.

Reject a call
Press Call button  for 2 seconds until a tone is heard.

Remarcar a última chamada efetuada
• Toque duas vezes no botão de chamada .
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Reproduzir ou interromper áudio
Toque no botão de chamada  para colocar em pausa ou retomar a transmissão de áudio.

Nota: A funcionalidade varia consoante a aplicação. Pode não ser compatível com 
aplicações baseadas na Web.

Assistente de voz
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.

Utilizar sensores
Os Smart Sensors reagem quando coloca ou retira o auricular. Personalizar em Aplicação 
Poly Lens. As predefinições são descritas abaixo.

Com sensores ativos colocar os auscultadores 
irá:

retirar os auscultadores 
irá:

Chamada de telemóvel/
softphone

atender a chamada manter a chamada no 
auricular

Música/multimédia retomar música/multimédia 
(se em reprodução antes de os 
retirar)*

interromper música/
multimédia (se em 
reprodução)*

Bloquear o auricular desbloquear o botão de 
chamada

bloquear o botão de chamada 
para impedir chamadas 
acidentais

Nota: *A funcionalidade varia consoante a aplicação. Pode não ser compatível com 
aplicações baseadas na Web.

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.
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Desativar sensores
• Pode desativar os sensores inteligentes do auricular no Aplicação Poly Lens ou 

premindo um botão enquanto o auricular está inativo. Mantenha premidos os botões 
de Chamada  e de corte de som  durante 5 segundos. Irá ouvir "smart sensors off" 
(Sensores inteligentes desativados).
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Funcionalidades avançadas
Ajustar o volume de alerta de voz
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.

Ligar novamente ao dispositivo sem fios
Se o auricular se tiver desligado, ligue-o novamente ao dispositivo Bluetooth.

Prima o botão de chamada uma vez ou ligue manualmente através do menu do 
dispositivo Bluetooth do seu dispositivo. Irá ouvir "Phone connected" (telemóvel ligado).

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.
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Carregar software
Transfira Aplicação Poly Lens para tirar o máximo partido do seu dispositivo. Alguns 
softphones requerem a instalação do software Poly para ativar a funcionalidade de 
controlo de chamadas do dispositivo (atender/terminar e cortar o som). Transferir: 
poly.com/software.

• Ativar funcionalidades
• Alterar definições
• Configurar o controlo de chamadas para softphones
• Atualizar o firmware do dispositivo
• Gerir notificações e alertas
• Agendar lembretes de saúde e bem-estar

Atualizar o dispositivo Poly
Mantenha o firmware e o software atualizados para melhorar o desempenho e adicionar 
novas funcionalidades ao seu dispositivo Poly.

Atualize o dispositivo utilizando o Aplicação Poly Lens. Transfira-o em poly.com/
software.
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Resolução de problemas

Problema Solução

Como posso emparelhar os 
auriculares com um dispositivo 
móvel?

Consulte Emparelhar com o dispositivo móvel.

O meu áudio alterna 
inesperadamente entre o 
auricular e o telemóvel.

• Se não usar óculos, efetue a reposição dos sensores do 
auricular. Consulte Repor sensores.

• Se usar óculos, experimente desativar os sensores. Os 
sensores de utilização do auricular podem não funcionar 
corretamente quando usa armações com determinadas 
caraterísticas. Consulte Desativar sensores.

O meu áudio está a crepitar.
• O auricular pode estar demasiado longe do dispositivo 

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

• Problemas de densidade do Bluetooth: se estiver num 
local com muitos dispositivos Bluetooth a funcionar ao 
mesmo tempo (como num comboio ou num ginásio), 
estes podem estar a interferir com a sua ligação 
Bluetooth e causar instabilidade. Experimente utilizar o 
auricular num local menos lotado para ver se o problema 
persiste.

• Certifique-se de que o microfone dos auscultadores está 
a apontar para o canto da boca. Consulte Ajustar.

• Os interlocutores das 
chamadas não conseguem 
ouvir-me.

• Não consigo ouvir quem me 
telefona nem música.

• Certifique-se de que auricular está emparelhado e ligado 
ao seu telefone. Consulte Emparelhar com o dispositivo 
móvel.

• 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.

• Se o auricular estiver ligado ao computador com um 
adaptador Bluetooth USB, efetue a configuração para 
transmitir áudio. Consulte Configurar o adaptador USB 
para transmitir multimédia.

• O sensor do auricular pode não estar a detetar 
corretamente a forma da orelha. Reposiciona o auricular 
na orelha.

• Desative os sensores, pois estes podem ser incompatíveis 
com o formato da sua orelha ou com as armações dos 
óculos. Consulte Desativar sensoresPode ser necessário 
efetuar a reposição dos sensores. Consulte Repor 
sensores.

• Desative a Voz HD (áudio de banda larga) através do 
Aplicação Poly Lens, pois esta definição pode ser 
incompatível com o telemóvel.
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Problema Solução

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. Consulte Emparelhar com o dispositivo 
móvel.

• 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.

Como posso reduzir o volume 
das mensagens de voz?

Consulte Ajustar o volume das mensagens de voz.

Quero personalizar as 
funcionalidades do auricular.

Personalize as definições do dispositivo com o Aplicação Poly 
Lens. Transferir: poly.com/software

16

http://www.poly.com/software


Conteúdo

Auricular

Cabo Micro USB

Almofadas (S, M. L)
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Acessórios
Vendidos separadamente em poly.com/accessories.

Carregador para automóvel

Almofadas em espuma

Adaptador de Bluetooth USB

Estojo de carregamento

Carregador de parede
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Avisos de segurança
Frequência e potência do transmissor
Bluetooth: funcionamento entre 2402 e 2480 MHz abaixo da média de 2,4 mW.

Instruções de Segurança
Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais e danos em objetos, 
leia todas as instruções de utilização e siga as instruções de segurança antes de utilizar o 
produto Poly. A temperatura de utilização, de armazenamento e de carregamento é de 
10 °C a 40 °C. (50 °F a 104 °F).

• Utilize apenas produtos e acessórios Poly concebidos para utilização com este 
produto.

• Se sofrer irritação cutânea após utilizar este produto, interrompa a utilização e 
contacte a Poly.

• CRIANÇAS. Nunca permita que as crianças brinquem com o produto - as peças 
pequenas podem constituir perigo de sufocamento.

• Não desmonte o produto pois poderá ficar exposto a voltagens perigosas e outros 
riscos. Uma nova montagem incorrecta pode provocar choque eléctrico ou incêndio 
quando o produto é utilizado posteriormente.

• Interrompa a utilização do produto e contacte a Poly se o produto entrar em 
sobreaquecimento ou se apresentar danos no cabo, no exterior ou na ficha.

• A exposição a volumes de som elevados ou a pressão sonora excessiva poderá causar 
danos temporários ou permanentes à audição. Embora não exista um nível sonoro 
adequado para todos os utilizadores, deverá usar o auricular/auscultadores com o 
volume a níveis moderados, assim como evitar a exposição prolongada a volumes de 
som muito elevados. O tempo necessário para que a audição seja afectada diminui em 
função do próprio aumento do volume. O nível de som do auricular/auscultadores 
poderá variar consoante o dispositivo. O dispositivo em utilização e as suas definições 
determinam o som ouvido. Em caso de desconforto auditivo, interrompa a audição do 
dispositivo através do auricular/auscultadores e consulte um médico. Eis as sugestões 
de alguns especialistas em audição:

1. Regule o controlo de volume para uma posição baixa antes de colocar o auricular/
auscultadores nos ouvidos e oiça a um volume tão baixo quanto possível.

2. Evite aumentar o volume para neutralizar o ruído exterior. Sempre que possível, 
utilize o auricular/auscultadores num ambiente tranquilo com pouco ruído de fundo.

3. Limite o período de tempo em que utiliza o auricular/auscultadores a volumes de som 
muito elevados.

4. Diminua o volume do auricular/auscultadores se este o impedir de escutar as pessoas 
que o rodeiam.

Consulte o poly.com/healthandsafety para obter mais informações acerca de 
auriculares/auscultadores e audição.

• Se utilizar os auriculares/auscultadores enquanto conduz, verifique as leis locais 
relativamente à utilização de telemóveis e auriculares e certifique-se de que a sua 
atenção se mantém na condução segura. A utilização de auriculares/auscultadores 
que cobrem ambas as orelhas irá afectar a sua capacidade de ouvir outros sons. Na 
maioria das regiões, é ilegal utilizá-los enquanto opera um veículo a motor ou anda de 
bicicleta, podendo representar um risco sério para si e para terceiros.

• Se este produto incluir almofadas/pontas dos auriculares, coloque-as e utilize-as de 
acordo com as instruções fornecidas. Não exerça força sobre as almofadas/pontas 
dos auriculares ao colocá-las no canal auditivo. Consulte um médico, se estas ficarem 
presas no canal auditivo.

19

https://www.poly.com/healthandsafety/


• Ligue o transformador de corrente ou o carregador a uma tomada próxima do 
equipamento e de fácil acesso.

Avisos relativos à bateria para produtos sem fios

• Se o produto possuir uma bateria integrada não substituível, não tente abrir o 
produto nem retirar a bateria, já que poderá causar ferimentos pessoais e/ou danos 
ao produto. Se o produto apresentar uma bateria substituível, utilize apenas o tipo de 
bateria fornecido pela Poly. Remova a bateria gasta.

• Substitua a bateria recarregável após 3 anos ou 300 ciclos de carregamento, o que 
ocorrer primeiro.

• Não elimine o produto ou a bateria utilizando o fogo ou uma fonte de calor com 
temperaturas superiores a 40°C.

• Não exponha a bateria a temperaturas extremamente elevadas. Pode resultar numa 
explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.

• Não abra, deforme nem mutile a bateria. Poderão existir materiais corrosivos para os 
olhos ou pele e que poderão ser tóxicos, em caso de ingestão.

• Nunca colocar as pilhas na boca. Em caso de ingestão, contacte um médico ou um 
centro de controlo de envenenamentos.

• A ingestão pode provocar queimaduras, perfuração do tecido mole e morte. Podem 
ocorrer queimaduras graves no prazo de 2 horas após a ingestão.

• Guarde as baterias em locais fora do alcance das crianças.

• Não permita o contacto entre a bateria ou o seu compartimento e objectos metálicos, 
tais como chaves ou moedas.

• RECICLAGEM: a bateria do produto deve ser reciclada ou eliminada de forma 
correta. Contacte o centro de reciclagem local para saber como retirar e eliminar a 
bateria correctamente.

• Utilize apenas o carregador fornecido pela Poly para carregar o produto e siga as 
instruções de carregamento fornecidas. Em alternativa, se o auricular for concebido 
para ser carregado com o carregador do telemóvel, utilize apenas carregadores 
aprovados e fornecidos pelo fabricante do seu telemóvel. Não utilize o carregador 
para outro fim. Certifique-se de que a classificação da voltagem corresponde à 
corrente que pretende utilizar.
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Assistência

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 comercial da Bluetooth SIG, Inc. Todas as marcas 
comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. Fabrico da Plantronics, Inc.

Model ID: POTE16

207276-22 02.23
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