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Voyager™ PRO HD
Auricular Bluetooth®



OLHE COM ATENÇÃO

BOTÃO DE CHAMADA
•	 Atender	ou	terminar	uma	chamada 

(prima 1 vez). Consulte Saiba mais 
sobre os sensores para obter 
informações sobre atender sem premir 
nenhum botão.

•	 Remarcar	(prima 2 vezes)
•	 Iniciar	a	marcação	por	voz	do	telefone	

(prima durante 2 segundos até ouvir 
um sinal sonoro)

•	 Retomar	ligação	Bluetooth	perdida 
(prima 1 vez)

•	 Transferir	áudio	para/do	auricular 
(prima durante 1 segundo enquanto está 
numa chamada)

•	 Ligar	para	o	serviço	de	voz	e	texto	Plantronics	
Vocalyst™	(prima 3 vezes). É necessário activar 
o serviço Vocalyst primeiro. Consulte o folheto 
do Vocalyst para obter detalhes. 

BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR
•	 Ligado	ou	desligado	(prima durante 2 

segundos)
•	 Alertas	de	voz	do	nível	de	bateria (prima 1 vez)
•	 Activar	emparelhamento	após	configuração	
inicial (prima até que o indicador LED pisque 
a vermelho ou azul)

PORTA PARA O CARREGADOR MICRO USB
•	 Com	carregador	de	CA:	90 minutos 

para carregamento completo
•	 Carregamento	completo	antes	da	
primeira	utilização

•	 Melhor	desempenho	quando	
completamente	carregado

BOTÃO DE VOLUME/CORTE DE SOM
•	 Aumentar/diminuir	volume	(prima os botões 

+ ou - para cada alteração de nível)
•	 Cortar	o	som	durante	uma	chamada:	ligado/
desligado	(prima durante 1 segundo os 
botões + e –)

•	 Música	ou	áudio:	pausa/reproduzir	(prima 
durante 1 segundo os botões + e –). Consulte 
Saiba mais sobre os sensores para obter 
informações sobre como colocar a música 
em pausa sem premir nenhum botão.

LED
•	 Em	carregamento	(vermelho fixo)
•	 Estado	da	bateria	(1 a 6 horas restantes 

= 1 intermitência vermelha, fraca = 2 
intermitências vermelhas, extremamente 
baixa = 3 intermitências vermelhas)

•	 Modo	de	emparelhamento	(intermitências 
vermelhas ou azuis repetidas)
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Esteja	em	segurança!	Leia	o	manual	
de	segurança	para	obter	informações	
importantes	de	segurança,	carregamento,	
bateria	e	regulamentares	antes	de	utilizar	
o	novo	auricular.



PERSONALIZE
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Personalize-o 
Visite plantronics.com/myheadset para 
actualizar e personalizar o seu auricular com 
características como:

•	Opções	de	idiomas	para	alertas	de	voz

•	Serviços	de	voz	e	texto	Plantronics	Vocalyst™  
(se suportados na sua região)

•	Aplicações	Plantronics	para	melhorar	a	sua 
experiência de mãos-livres

•	Desactivar/activar	os	sensores

•	Desactivar/activar	a	função	de	transmissão 
de	áudio	por	A2DP

•	Actualizações	de	firmware	à	medida	que	 
são lançadas

Transfira a aplicação associada
A	nossa	aplicação	gratuita	MyHeadset	dá-lhe	dicas,	
truques	e	ferramentas	para	o	seu	telefone	Android.	
Uma transferência rápida a partir do marketplace 
para	telefones	Android	ajuda-o	a	começar.

•	Emparelhamento	com	o	seu	Android	com	apenas	
um toque

•	Gravação	e	envio	de	notas

•	Saiba	mais	sobre	a	transmissão	de	áudio 
por	A2DP

•	Ligação	ao	Vocalyst™ (se suportado na sua região)

•	Consulte	as	FAQ	e	o	manual	do	utilizador 
do produto



LIGUE AO TELEFONE

4

“Emparelhamento” é o 
processo de configuração de 
apresentação do auricular ao 
telefone.	Antes	de	utilizar	o	
auricular pela primeira vez, 
tem de emparelhá-lo com o 
seu telefone com tecnologia 
Bluetooth.

”Multiponto” permite-lhe 
emparelhar este auricular 
com dois telefones para que 
possa atender chamadas em 
qualquer um deles.

1. PREPARAR

Primeira	vez,	acabado	de	sair	
da	caixa:

Ligue	o	auricular.	O	LED	pisca	a	
vermelho ou azul para indicar o 
modo de emparelhamento.

Emparelhar	o	novo	ou	o	segundo	
dispositivo:

Com o auricular desligado, prima 
e mantenha premido o botão de 
ligar/desligar até que o LED pisque 
a vermelho ou azul.

2. CONFIGURAR

Active	a	funcionalidade	de	Bluetooth	
no telefone e, em seguida, utilize o 
telefone para adicionar/procurar/
detectar novos dispositivos Bluetooth.

Os	telefones	têm	diferentes	menus	
para	escolher,	por	exemplo:

iPhone:	Settings	>	General	>	Bluetooth 
>	On	(Definições	>	Geral	>	Bluetooth	>	
Ligar) (inicia a procura de dispositivos).

Smartphone	BlackBerry®:	
Settings/options	>	Bluetooth:	On	
> Search for devices (Definições/
opções	>	Bluetooth:	ligar	>	Procurar	
dispositivos).

Android™: Settings > Wireless & 
Networks	>	Bluetooth:	On	>	Scan	
for devices (Definições> Sem fios e 
redes	>	Bluetooth:	Ligar	>	Procurar	
dispositivos

3. LIGAÇÃO

Seleccione	“PLT_VoyagerPro”	da	lista	
de dispositivos Bluetooth exibidos 
no telefone.

Se o telefone pedir um código, 
introduza quatro zeros (0000). 
Poderá	ver	****	no	ecrã.

Alguns	telefones	pedem	ainda	para	
confirmar a ligação do auricular após 
o emparelhamento.

O	LED	do	auricular	pára	de	piscar	
a azul e vermelho assim que o 
telefone e o auricular estiverem 
emparelhados/ligados com sucesso.

Pode	agora	efectuar	uma	
chamada utilizando o teclado ou a 
funcionalidade de marcação por voz 
do telefone.
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ENCONTRE A FORMA QUE 
MELHOR SE ADEQUA
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Para	uma	maior	clareza	de	som,	
conforto e reconhecimento do 
sensor, certifique-se de que o 
acessório está seguro.

O	auricular	é	fornecido	com	a	almofada	de	tamanho	
médio instalada, mas esta poderá ser substituída pelo 
tamanho pequeno ou grande, também fornecidos.



SAIBA MAIS SOBRE OS SENSORES

A	tecnologia	Smart	Sensor™ deste 
auricular reconhece se o auricular está a ser utilizado 
e pode executar automaticamente funções de 
poupança de tempo. 

Atende automaticamente as chamadas 
Quando	receber	uma	chamada,	coloque	o	auricular	
e a chamada será automaticamente atendida e irá 
ouvir a mensagem de voz "a atender chamada". Não 
precisa de premir o botão de chamada.  

Nunca faz chamadas acidentalmente 
Quando	não	está	a	utilizar	o	auricular,	o 
botão de chamada é bloqueado para evitar 
marcações acidentais. É desbloqueado quando 
coloca o auricular.

Encaminha chamadas 
Se não tiver o auricular colocado e receber uma 
chamada, esta será encaminhada para o telefone, o 
qual poderá ser mais fácil de encontrar.

Quando	coloca	o	auricular,	a	chamada	é	transferida	
para	o	auricular	e	atendida	automaticamente.	Ouvirá	
a	mensagem	de	voz	“a	atender	chamada”.

Se	já	tiver	o	auricular	colocado	e	receber	uma	
chamada, esta será encaminhada para o auricular e 
basta premir o botão de chamada para a atender.

Detecta quando deve colocar o áudio em pausa 
Se	o	telefone,	computador	portátil	ou	tablet	PC	
suportar a transmissão de áudio estéreo por 
Bluetooth	A2DP,	pode	ouvir	transmissões	de	áudio.

Se remover o auricular enquanto estiver a ouvir 
transmissões de áudio, os sensores irão colocar 
o áudio em pausa até que o auricular volte a ser 
colocado. Se estiver a transmitir áudio há menos de 
10 segundos terá de reiniciar manualmente o leitor 
multimédia.
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MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MULTIPONTO
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Como iniciar uma chamada 
Quando	dois	telefones	estão	ligados,	o	
auricular inicia ou volta a marcar um 
número a partir do telefone que fez a 
última chamada.

Para	utilizar	o	segundo	telefone	
emparelhado, efectue a chamada 
utilizando os controlos nesse telefone. 
O	segundo	telefone	estabelece	uma	
ligação com o auricular.

NOTA: O	auricular	não	pode	colocar	
uma chamada actual em espera 
enquanto atende uma chamada do 
segundo telefone.

O	Plantronics	Voyager	PRO	HD	
é compatível com a tecnologia 
multiponto, que permite a 
utilização de um auricular 
com dois telemóveis Bluetooth 
diferentes.

Para	emparelhar	o	seu	auricular	
com um segundo telefone, 
consulte “Ligar ao telefone”.

Como atender uma chamada durante 
uma conversação no outro telefone 
emparelhado 
Para	atender	uma	segunda	chamada	
no outro telefone, a chamada actual 
tem de ser terminada ou transferida 
para	o	primeiro	telefone.	Para	
transferir a chamada, consulte 
“Olhe	com	atenção.”

Se optar por não atender, a segunda 
chamada vai para o correio de voz.

Atender	uma	chamada	a	partir	de	
umsegundo	telefone,	durante	outra	
chamada:

1.	 Para	atender	a	segunda	chamada,	
termine a primeira tocando no 
botão de chamada.

2.	Atenda	a	outra	chamada	recebida	
carregando no botão de chamada 
novamente.

DICA: Para	evitar	problemas	com	o	
Multiponto,	utilize	o	botão	de	chamada	
no auricular em vez dos controlos do 
telefone.



DICAS

Ouça a voz 
O	auricular	anuncia	automaticamente	vários 
alertas de estado, tais como:
•	 quando	liga/desliga
•	 quando	tem	pouco	tempo	de	conversação
•	 quando	atende	uma	chamada	colocando 

o auricular no ouvido
•	 quando	perde/retoma	a	ligação	Bluetooth.

Por	predefinição,	os	alertas	de	voz	do	auricular 
são	transmitidos	em	inglês	americano.	Para	ouvir 
os alertas de voz em inglês britânico, alemão, 
francês ou espanhol, personalize o seu auricular. 
Consulte Personalizar.

Reinicializar os sensores 
Se o auricular não estiver bem colocado no ouvido 
ou se este não reconhecer a sua localização, poderá 
ser necessário reinicializar os sensores. 

Ligue o auricular ao carregador e coloque-o sobre 
uma superfície plana não metálica durante 10 
segundos antes de o colocar.
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ESPECIFICAÇÕES

Tempo	em	conversação Até	6	horas

Tempo	em	espera Até	5	dias

Distância	de	funcionamento	(al-
cance)

Até	10	metros,	Classe	II

Peso	do	auricular 17 gramas

Conector	para	carga Cabo	micro	USB	e	CA/CC	de	100	–	240	V
com ligação micro USB

Tipo	de	Bateria Polímero	de	iões	de	lítio	não	substituível	recarregável

Tempo	de	carregamento	(máximo) 90 minutos para carregamento completo 

Requisitos	de	Alimentação 5V	CC	–	180mA

Versão	Bluetooth Bluetooth v3.0

Perfis	Bluetooth Suporta	Advanced	Audio	Distribution	(A2DP),
Audio/Video	Remote	Control	(AVRCP),
Hands-free	v1.5	(HFP),	Headset	v1.1	(HSP),
Secure	Simple	Pairing	(SSP)

Temperatura	de	funcionamento 0	-	40°C	(32°F	-	104°F)

Temperatura	de	armazenamento	 0	-	40°C	(32°F	-	104°F)	

Temperatura	de	carregamento 0	-	40°C	(32°F	-	104°F)
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PRECISA DE MAIS AJUDA?

plantronics.com*Soporte	en	Ingles	

Plantronics	Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel:	0800	410014

 
 
+44	(0)1793	842443*

Czech	Republic 
+44	(0)1793	842443*

Danmark 
Tel:	80	88	46	10

Plantronics	GmbH 
Hürth,	Deutschland 
Kundenservice: 
Deutschland  0800 9323 400 
Österreich  0800 242 500 
Schweiz		0800	932	340

Για περισσότερεό 
πληροφορόεό:  
+44	(0)1793	842443*

Plantronics	Iberia,	S.L. 
Madrid,	España 
Tel:	902	41	51	91

Finland 
Tel:	0800	117095

Plantronics	Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
Tel:	0800	945770

Plantronics	BV 
Regus	House 
Harcourt	Centre 
Harcourt	Road 
Dublin	2,	Ireland 
Service	ROI:	1800	551	896

:όόόό όόό ,όόόό όόόόό  
+44	(0)1793	842443*

További információk: 
+44	(0)1793	842443*

Plantronics	Acoustics	 
Italia	Srl,	Milano,	Italia 
Numero Verde: 800 950934

Plantronics	B.V. 
Hoofddorp,	Nederland 
NL 0800 7526876 
BE 0800 39202 
LUX 800 24870

Norge 
Tel:	80011336

Aby uzyskać więcej informacji:  
+44	(0)1793	842443*

Portugal 
Tel:	0800	84	45	17

Pentru informaţii  
+44	(0)1793	842443*

Дополнительная 
информация: 
+44	(0)1793	842443*

Sverige 
Tel:	0200	21	46	81

Daha fazla bilgi için: 
+44	(0)1793	842443*
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Informações de segurança:  
consulte o folheto em separado “Para sua segurança”

Detalhes da garantia limitada de 2 anos: 
plantronics.com/warranty

PRECISA DE MAIS AJUDA?

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com

© 2012 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 U.S. 5,210,791; D612,834; D612,835; D612,840; 
BR DI69022011; EM 001142582-001; IN 223437; Taiwan D134706, China 
ZL200930191189.7 e patentes pendentes. 
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