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Viva-voz portátil com cabo e conectividade móvel.

BT600 models only

Volume

Interromper som

LED

Pressione para interagir com o Microsoft Teams (requer o aplicativo)

Botão de chamada

porta para trava Kensington

Ligado

Chave Bluetooth (viva-voz)

Botão Bluetooth (adaptador BT600)

NOTA: O design do adaptador pode variar

Padrão LEDs

LEDs USB O que significam

Piscando em vermelho e azul Emparelhamento

Azul constante Headset conectado

pisca em azul Em uma chamada

Vermelho constante Interrupção do som ativa

Piscando em roxo Transmissão de mídia do computador

LEDs quando o Microsoft Teams* é detectado

LEDs USB O que significam

Piscando em vermelho e azul Emparelhamento

Controles e luzes de status

Adaptador Bluetooth USB
(somente modelo de

adaptador)
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LEDs USB O que significam

Roxo sólido Headset conectado

pisca em azul Em uma chamada

Vermelho constante Interrupção do som ativa

Roxo pulsante Notificações do Microsoft Teams

NOTA: *Requer o aplicativo Microsoft Teams
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1 Para emparelhar seu dispositivo móvel com o viva-voz, deslize a chave Liga/Desliga para a direita,
em direção ao ícone Bluetooth, por 2 segundos. Você ouvirá "emparelhamento" e o LED ao lado do
ícone Bluetooth piscará em vermelho e azul.

2 Ative o Bluetooth em seu telefone e configure-o para pesquisar novos dispositivos, selecione Poly
CL5300 Series (Poly série CL5300).

3 O emparelhamento estará concluído quando você ouvir "emparelhamento bem-sucedido" e o LED
apagar.

Conecte o cabo USB da porta USB no viva-voz a uma porta USB disponível no computador.

Seu adaptador USB Bluetooth vem pré-emparelhado com o viva-voz.

1 Ligue o viva-voz e insira o adaptador Bluetooth USB no computador.

2 O emparelhamento estará concluído quando você ouvir "pairing successful" (emparelhamento
bem-sucedido) e o adaptador USB acender na cor azul.
NOTA: O design do adaptador pode variar.

Emparelhe o adaptador USB novamente
Seu adaptador USB vem pré-emparelhado com o viva-voz. No caso em que o adaptador está
desconectado ou foi comprado separadamente, será necessário emparelhar manualmente o
adaptador e o headset.

1 Insira o adaptador Bluetooth USB em seu notebook ou computador e aguarde o reconhecimento.

2 Coloque o viva-voz no modo de emparelhamento deslizando a chave Liga/Desliga para a direita,
em direção ao ícone Bluetooth, por 2 segundos. Você ouvirá "pairing" (emparelhamento) e o LED
ao lado do ícone Bluetooth piscará em vermelho e azul.

3 Coloque o adaptador no modo de emparelhamento segurando o botão emparelhar recuado com
uma caneta ou um clipe de papel até que o adaptador pisque em vermelho e azul.

Montagem

Configuração móvel

Configuração do cabo

Configuração do
adaptador USB (somente

modelos BT600)
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NOTA: O design do adaptador pode variar

O emparelhamento estará concluído quando você ouvir "pairing successful, PC connected"
(emparelhamento bem-sucedido, computador conectado) e o LED do adaptador ficar aceso na cor
azul.

Baixe o Plantronics Hub para Windows/Mac acessando poly.com/software. Isso permitirá que
você personalize o comportamento do dispositivo por meio de configurações e opções avançadas.

Carregar software
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Para verificar o status da bateria do viva-voz, deslize o botão de energia para a direita e solte-o.

Carregue o viva-voz via USB usando o computador ou um adaptador CA USB (não fornecido). O
LED da chave Liga/Desliga pisca em vermelho durante a carga e é desligado quando a carga é
concluída. Concede 3,5 horas para a carga completa.

Carregar

Verificar o status da
bateria

Carregar
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Deslize o botão de energia para a direita para ligar. O LED do viva-voz acende em branco e você
ouve "ativado".

Pressione levemente o botão Chamada para atender ou encerrar uma chamada.

Para colocar uma chamada em espera, mantenha pressionado o botão Chamada por 2 segundos.

Pressione levemente o botão Sigilo para ativar ou desativar o som dos microfones.

Pressione os botões de aumento (+) ou diminuição (-) de volume até alcançar o volume desejado.

Pressione o botão Teams  para interagir com o Microsoft Teams quando não estiver em uma
chamada.
NOTA: O aplicativo Microsoft Teams deve estar instalado.

Uso diário

Ligado

Atendimento e
encerramento de

chamada

Colocar uma chamada em
espera

Ativar/desativar
interrupção do som

Volume

Botão Microsoft Teams
(somente modelos Teams)
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Suporte

AINDA PRECISA DE AJUDA?
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Poly, o design do propulsor e o logotipo da Poly são marcas comerciais da Plantronics, Inc.
Bluetooth é uma marca registrada do Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso pela Plantronics, Inc. está sujeito a licença. Todas as outras marcas comerciais
pertencem a seus respectivos proprietários. Fabricado pela Plantronics, Inc.
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