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Controlos e luzes de estado

Um altifalante com fios e portátil com conetividade móvel.

BT600 models only

Volume
Corte de som
LED
Premir para interagir com o Microsoft Teams (aplicação necessária)
LED do auricular (luz indicadora)
Porta de bloqueio Kensington
Alimentação
Interruptor Bluetooth (altifalante)
Botão Bluetooth (adaptador BT600)

Adaptador de Bluetooth
USB (apenas modelo de
adaptador)
NOTA: O design do adaptador pode variar
LED padrão
LED USB

O que significam

Intermitência vermelha e azul

Emparelhamento

Azul fixo

Auscultadores ligados

Azul intermitente

Chamada em curso

Vermelha

Corte de som activado

Roxo intermitente

Transmissão de multimédia do computador

LED quando o Microsoft Teams* é detetado
LED USB

O que significam

Intermitência vermelha e azul

Emparelhamento
3

LED USB

O que significam

Roxo fixo

Auscultadores ligados

Azul intermitente

Chamada em curso

Vermelha

Corte de som activado

Roxo pulsante

Notificação do Microsoft Teams

NOTA: *Requer a aplicação Microsoft Teams
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Instalação

Configuração do
telemóvel

1

Para emparelhar o seu dispositivo móvel com o altifalante, deslize o interruptor de ligação em
direção ao ícone do Bluetooth para a direita durante 2 segundos. Irá ouvir "pairing" (a emparelhar)
e o LED junto do ícone do Bluetooth piscará a vermelho e azul.

2

Ative o Bluetooth no telemóvel, defina-o para procurar novos dispositivos e selecione Poly CL5300
Series.

3

O emparelhamento está concluído quando ouve "pairing successful" (emparelhamento com êxito)
e o LED se apaga.

Configuração com fios

Configuração do
adaptador USB (apenas
modelos BT600)

Ligue o cabo USB a partir da porta USB do altifalante à porta USB do computador.

O adaptador de Bluetooth USB vem pré-emparelhado com o altifalante.
1

Ligue o altifalante e, em seguida, insira o adaptador de Bluetooth USB no seu computador.

2

O emparelhamento está concluído quando ouve "pairing successful" (emparelhamento com êxito)
e o adaptador USB fica azul fixo.
NOTA: O design do adaptador pode variar.
Emparelhar o adaptador USB novamente
O adaptador USB vem pré-emparelhado com o altifalante. Se o adaptador estiver desligado ou for
comprado em separado, emparelhe manualmente o adaptador ao auricular.

1

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

2

Ative o modo de emparelhamento do altifalante ao deslizar o interruptor de ligação em direção ao
ícone do Bluetooth para a direita durante 2 segundos. Irá ouvir "pairing" (a emparelhar) e o LED
junto do ícone do Bluetooth piscará a vermelho e azul.

3

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

5

NOTA: O design do adaptador pode variar
O emparelhamento está concluído quando ouve "pairing successful; PC connected"
(emparelhamento com êxito; PC emparelhado) e o LED do adaptador acende a azul fixo.

Carregar software

Transfira o Plantronics Hub para Windows/Mac acedendo a poly.com/software. Isto permite
personalizar o comportamento do dispositivo através de opções e de definições avançadas.
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Carregamento

Verifique o estado da
bateria

Carregamento

Para verificar o estado da bateria do altifalante, deslize o botão de ligar/desligar para a direita e
solte-o.

Carregue o altifalante através de USB utilizando o computador ou um adaptador de CA USB (não
fornecido). O LED interruptor de ligação apresenta-se intermitente durante o carregamento e
desliga-se quando o carregamento termina. Aguarde 3,5 horas para obter um carregamento
completo.
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Uso diário

Alimentação

Atender ou terminar uma
chamada

Colocar uma chamada em
espera

Cortar/ativar o som
Volume
Botão Microsoft Teams
(apenas modelos Teams)

Deslize o botão de ligar/desligar para a direita para ligar. O LED do altifalante acende-se a branco
e ouvirá "Power On" (Ligado).

Premir o botão de chamada atende ou termina uma chamada.

Para colocar uma chamada em espera, prima o botão de chamada durante 2 segundos.

Premir brevemente o botão de corte de som ativa ou desativa os microfones.
Prima o botão de aumentar (+) ou diminuir (–) o volume para definir o volume desejado.
Prima o botão Teams para interagir com o Microsoft Teams quando não estiver numa
chamada.
NOTA: A aplicação Microsoft Teams tem de estar instalada.
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Assistência

PRECISA DE MAIS AJUDA?
poly.com/support
Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands
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