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Série Poly Sync 20/Sync 20+
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Configuração inicial

Importante: o altifalante é enviado da fábrica num modo DeepSleep para conservar a bateria.
Antes da primeira utilização, ligue o cabo USB a uma fonte de alimentação para ligar o altifalante.
1

Ligue o cabo USB do altifalante a um carregador de parede ou computador.
Quando o altifalante está ativado, a barra LED acende-se.

2

Ligue ou emparelhe o altifalante para atender chamadas ou transmitir multimédia.
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Controlos e luzes de estado

Um altifalante portátil com conetividade móvel e com fios.
Computer
Music

Settings

Support

Indicator Light
Lock

Indicator Light
Phone
Camera Lock

ANC

Timer

Camera
Google Assistant
:02

Headphones

Play
/ Pause
Computer

Mobile
Custom Button

DeviceHeadphones
Controls ANC

Headset

Volume
Camera

Computer

Power

HeadsetTimer

ANC
Play / Pause

Scaled to 45% of full size
imer

Charging/Battery
Power Blutooth
etuM
iM / ciMMobile
/ cSiri

Volume

Device Controls

Camera
Custom Button

Blutooth
Mic / Mic Mute
Headphones

Headphones

Headset

Mic / Mic Mute

Devices

Custom Button

Music

Phone

Reprodução/pausa de conteúdos multimédia (predefinido). Personalizar funcionalidade
em Aplicação Poly Lens
Premir para interagir com o Microsoft Teams (apenas modelo Teams, aplicação para
computador necessária)
Diminuir volume
Cortar/ativar o som
Aumentar volume
Ligar
Siri, Google
Assistant

Assistente de voz predefinido (funcionalidade para smartphone)

Ligar/desligar
Porta de carregamento USB-A
Emparelhamento Bluetooth
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LED

Barra LED

O que significam as luzes

Padrão em
cruz azul

Emparelhamento

Azul fixo

Emparelhamento com êxito (emparelhado)

Verde
intermitente

Chamada recebida

Verde

Numa chamada

Vermelha

Corte de som activado

NOTA: Os LED não se acendem no modo de espera.

Esteja em segurança

Leia o manual de segurança para obter informações importantes de segurança, carregamento,
bateria e regulamentares antes de utilizar o seu novo altifalante.

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

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

5

Instalação

Configuração do
telemóvel

1

Com o altifalante ligado, prima o botão Bluetooth durante 2 segundos. Irá ouvir "pairing"
(emparelhamento) e o LED piscará a azul num padrão em cruz.

Device Controls
Headphones

Headset
Blutooth

2
3

Configuração com fios

Ative o Bluetooth no dispositivo móvel e defina-o para procurar novos dispositivos. Selecione "Poly
Sync 20".
O emparelhamento está concluído quando ouve "pairing successful" (emparelhamento com êxito)
e o LED pisca a azul.
Ligue o cabo USB a partir do altifalante à porta USB do computador.

NOTA: No modo com fios, o altifalante liga-se sem utilizar o botão de ligar/desligar.

Configuração do
adaptador USB (apenas
modelos BT600)

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 computador.

2

O emparelhamento está concluído quando ouve "PC connected" (computador emparelhado) e o
adaptador USB acende a 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 altifalante.

1
2

Insira o adaptador de Bluetooth USB no portátil ou computador e aguarde que seja reconhecido.
Prima o botão Bluetooth durante 2 segundos para colocar o altifalante no modo de
emparelhamento. Irá ouvir "pairing" (emparelhamento) e a barra LED piscará a azul num padrão
em cruz.
6

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.

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 apresenta uma luz fixa.

Configurar o adaptador
USB

O seu adaptador de Bluetooth USB de alta fidelidade já vem preparado para efetuar chamadas. Se
desejar ouvir música, tem de configurar o adaptador de Bluetooth USB.
Windows
1

Para configurar o seu adaptador de Bluetooth USB para reproduzir música, aceda a Start menu >
Control Panel > Sound > Playback tab (menu Iniciar > Painel de Controlo > Som > separador de
Reprodução). Selecione Plantronics BT600, defina como dispositivo predefinido e clique em OK.

2

Para interromper a música quando efetua ou recebe chamadas, aceda a Start menu > Control
Panel > Sound > Communications tab (menu Iniciar > Painel de Controlo > Som > separador
Comunicações) e selecione o parâmetro pretendido.
Mac

1

Para configurar o adaptador de Bluetooth USB, aceda a Apple menu > System Preferences >
Sound (menu Apple > Preferências do Sistema > Som). Nos separadores de Entrada e Saída,
selecione Plantronics BT600.
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Carregamento

Verifique o estado da
bateria

Para verificar o estado da bateria:
•
•

Com o altifalante desligado, toque no botão de ligar/desligar para ouvir o estado da bateria
Com o altifalante desligado, toque em qualquer botão para ver a barra de LED
LED de estado da bateria
Barra LED

Estado da bateria

Barra longa a branco fixo

Bateria totalmente carregada

Barra média a branco fixo

Bateria alta

Barra curta a branco fixo

Bateria média

Vermelha

Bateria fraca

Luz vermelha intermitente

Bateria muito fraca

NOTA: Os LED não se acendem no modo de espera.

Carregamento

Carregue o altifalante através de USB utilizando o computador ou um carregador de parede (não
fornecido). A barra LED fica intermitente durante o carregamento e passará a branco fixo quando
o dispositivo estiver totalmente carregado. Aguarde 4 horas para obter um carregamento
completo.
NOTA: Para um carregamento mais rápido, ligue a um carregador de parede ou à porta USB de
carregamento rápido do computador, se disponível.

Carregar o telemóvel

Com o altifalante ligado, carregue o telemóvel ao ligar o respetivo cabo de carregamento à porta
USB-A do altifalante (cabo não fornecido).
Mobile

Computer
Blutooth

NOTA: O nível de carga do altifalante tem de ser médio ou elevado.
NOTA: A ligação fornece apenas carga.
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Carregar software

Personalize o comportamento do dispositivo através de opções e de definições avançadas com o
Aplicação Poly Lens. Transferir: poly.com/lens.

Atualizar firmware

Mantenha o firmware atualizado para melhorar o desempenho e adicionar novas funcionalidades
ao seu dispositivo Poly.
Atualize o firmware utilizando o computador com o Aplicação Poly Lens. Transfira-o em
poly.com/lens.
Durante a atualização do firmware:
• Não utilize o dispositivo Poly até a atualização estar concluída.
• Desligue o dispositivo Poly de dispositivos emparelhados, como telemóveis, tablets e
computadores.
• Não inicie uma segunda atualização a partir de um segundo dispositivo.
• Não efetue transmissões de conteúdo multimédia.
• Não atenda nem efetue chamadas.
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Uso diário

Alimentação

Prima o botão de alimentação durante 2 segundos para ligar e desligar. A barra LED acende-se
quando o dispositivo está ligado.

Atender ou terminar uma
chamada

Prima o botão de chamada

Iniciar o Microsoft Teams
(apenas modelo Teams)

O dispositivo tem um botão Teams
para abrir e ver rapidamente a aplicação Microsoft Teams
para computador. O botão Teams fica intermitente quando tem uma reunião ou recebe uma
notificação.
•
•

Cortar/ativar o som
Volume
Assistente de voz
(funcionalidade para
smartphone)
Personalizar o altifalante

para atender ou terminar uma chamada.

Quando não estiver numa chamada, toque no botão Teams
para ver a aplicação Microsoft
Teams no seu computador.
Quando o LED do botão Teams ficar intermitente a roxo, toque para ver as notificações ou
reuniões do Teams.
NOTA: É necessário o modelo Teams e a aplicação Teams para computador aberta. A aplicação
Teams para dispositivos móveis não é suportada.
Durante uma chamada ativa, prima o botão de corte de som para ativar ou desativar o corte de
som nos microfones. Efetue a gestão das definições de corte de som em Aplicação Poly Lens.
Prima os botões para aumentar (+) ou diminuir o volume (-).
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.
Selecione a funcionalidade do botão de foguetão

no Aplicação Poly Lens.

Escolha entre:
• Reprodução/pausa do áudio (predefinição)
• Verificação do estado do dispositivo
• Limpar lista de dispositivos de confiança
• Assistente de voz predefinido (Siri, Assistente Google)
• Remarcação
• Suspender/retomar chamadas
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Mais características

Fixar a correia

Utilize a correia para transportar o altifalante no pulso.
A ranhura da correia está localizada na lateral do altifalante.

NOTA: A correia vem incluída na embalagem.

1

Introduza a presilha num dos lados da ranhura e puxe-a do outro lado.

2

Passe a correia através da presilha e puxe para fixar.
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Resolução de problemas

O altifalante não liga quando tento utilizá-lo
pela primeira vez.

O altifalante é enviado da fábrica num modo DeepSleep
para conservar a bateria. Antes da primeira utilização,
ligue o cabo USB a uma fonte de alimentação para ligar o
altifalante.

O altifalante não carrega tão rápido como
previsto.

Para um carregamento mais rápido, ligue o cabo USB a
um carregador de parede ou à porta USB de
carregamento rápido do computador, se disponível.

(Apenas modelo Teams) Como interajo com o
• Toque no botão Teams
para abrir e utilizar
Microsoft Teams?
rapidamente o Microsoft Teams.
• O modelo Teams é compatível com a aplicação Microsoft
Teams para computador. A aplicação Teams para
dispositivos móveis não é suportada.
Como posso personalizar a funcionalidade do • Certifique-se de que Aplicação Poly Lens para computador
está carregado no computador.
botão foguetão ?
• Personalize a funcionalidade do botão de foguetão
Aplicação Poly Lens para computador.

no

• A funcionalidade de reprodução/pausa de conteúdos
multimédia é a funcionalidade predefinida no altifalante.
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Conteúdo

O conteúdo pode variar consoante o produto.

Altifalante

Adaptador de Bluetooth USB
(apenas Poly Sync 20+)

Estojo de transporte

Correia

Guia de início rápido

13

Assistência

NEED MORE HELP?
poly.com/support
Manufacturer:

Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Poly, o design de hélice e o logótipo da Poly

são marcas comerciais da Plantronics, Inc. Bluetooth é uma marca comercial registada da
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização da Plantronics, Inc. é realizada sob licença. Todas as
restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários. Fabrico da
Plantronics, Inc.
Model ID: SY20/SY20-M USB-A/USB-C (may be followed by /BT600 or /BT600C). System: Poly
Sync 20 has a SY20/SY20-M speakerphone. Poly Sync 20+ has a SY20/SY20-M speakerphone
and a BT600 or BT600C adapter.
218453-22 04.21
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