MAIS INFORMAÇÕES
ESTÉREO SEM FIOS
Concebido em Santa Cruz, Califórnia

OLHE COM ATENÇÃO
A		

Chamadas e transmissão de áudio

C

B

• Atender ou terminar uma chamada (prima 1 vez)
• Rejeitar uma chamada (premir durante 2
segundos)

D
		
Volume, Faixas e Corte de som

C

• Aumentar/diminuir o volume (premir 1 vez
em + ou –para cada alteração de nível)

• Colocar a primeira chamada em espera e atender
a segunda chamada (premir 1 vez)
• Alternar entre chamadas (premir durante 2
segundos)

• Controlos de avanço e retrocesso de faixa
(premir + ou - por 2 segundos para mudar
de faixa)

D
E

• Terminar a segunda chamada e obter a primeira
chamada (premir 1 vez)

A

• Transferir uma chamada do telefone (prima 1 vez)

D

• Remarcar (prima 2 vezes)
• Utilizar a função de controlo por voz do telefone
para efectuar uma chamada (premir durante 2
segundos até ouvir um sinal sonoro)

LED (auricular direito)

E

• Retomar ligação Bluetooth® perdida (premir 1
vez se os auriculares não conseguirem retomar a
ligação automaticamente)

• Cortar/ligar o som durante uma chamada
(premir 1 vez em + e -)
E

Ligar/desligar, emparelhamento e
verificar bateria

• Ligar ou desligar (premir durante 2 segundos)
• Activar emparelhamento após configuração
inicial (prima até que o LED pisque a
vermelho ou azul)
• Verificar nível de bateria (premir 1 vez quando
estiver ligado)

• Reprodução ou pausa de áudio (prima 1 vez)
B

Porta para o carregador micro USB
(auricular direito)

• 1 hora antes da primeira utilização (o LED fica
vermelho até estar completamente carregado)
• 2,5 horas para carregamento completo 

Esteja em segurança! Leia o manual
de segurança para obter informações
importantes de segurança,
carregamento, bateria e regulamentares
antes de utilizar os novos auriculares.
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LIGAR
Os auriculares só podem ser emparelhados e ligados
a um dispositivo de cada vez. Consulte a secção
“Alternar Dispositivos" para mais detalhes.

LED
PLT_BBTGO

ALIMENTAÇÃO
D

1. PREPARAR

2. CONFIGURAR

3. LIGAÇÃO

Primeira vez, acabado de sair da caixa:

Active a funcionalidade Bluetooth no seu dispositivo,
utilize os menus do telefone para "adicionar", "procurar ou "detectar" novos dispositivos Bluetooth.

Seleccione “PLT_BBTGO” na lista de dispositivos Bluetooth exibidos no dispositivo.

Com os auriculares desligados, active o modo de
emparelhamento Bluetooth mantendo premido o
botão Ligar/Emparelhar. O LED pisca a vermelho ou
azul para indicar o modo de emparelhamento.
Emparelhar novo telefone /voltar a ligar o primeiro:
Com os auriculares desligados, prima o botão Ligar/
Emparelhar até que o LED pisque a vermelho ou azul.

Os telefones têm diferentes menus para escolher:
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)
Smartphone Android™: Wireless & Networks > Bluetooth: On > Scan for devices (Sem fios e redes > Bluetooth: Ligar > Procurar dispositivos).

Se o dispositivo pedir um código de acesso, introduza
quatro zeros (0000). Poderá ver **** no ecrã.
Alguns dispositivos pedem ainda para confirmar a
ligação após o emparelhamento.
O indicador LED dos auriculares para de piscar a
vermelho/azul quando o emparelhamento/ligação é
concluído(a) com sucesso.
Pode agora efectuar uma chamada utilizando o
teclado ou a funcionalidade de marcação por voz do
dispositivo e ouvir áudio a partir do seu dispositivo.
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EXPERIMENTE-O
O ajuste certo = o melhor som:
Para o melhor desempenho de som e uma
utilização segura e confortável, ajuste
os auriculares de forma a adaptarem-se
perfeitamente à orelha e à volta do pescoço.
Utilize o kit de ajuste fornecido para encontrar
a almofada para a orelha que melhor se
adequa a si.
Para suporte adicional, coloque o estabilizador
opcional por detrás da almofada.

D

O gancho do estabilizador ficará bem
posicionado na parte de trás da orelha.

LEFT
LEFT
LEFT
LEFT

1

2

3

4

1 1 1 1 22 2 2 33 3 3 444 4
L L L
ESQUERDA

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

4

Alternar dispositivos
Os BackBeat GO não suportam conectividade
multipontos, por isso, só reconhecem
e guardam na memória um dispositivo
emparelhado de cada vez.
Por exemplo, de cada vez que alternar entre
o smartphone e o tablet, será necessário
estabelecer um novo emparelhamento com os
seus auriculares BackBeat GO.
Para alguns telefones e tablets, se o
reestabelecimento da ligação através de “PLT_
BBTGO” na lista de dispositivos conhecidos
não funciona à primeira, é necessário eliminar
“PLT_BBTGO” da lista e tentar um novo
emparelhamento.
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DICAS
Mantenha-se perto do seu dispositivo:

Lidar com duas chamadas:

O Bluetooth tem um "alcance" de
funcionamento de até 10 metros entre o
telefone e os auriculares antes da deterioração
de áudio e da perda de ligação. Para uma
melhor recepção de áudio, mantenha o seu
telefone do lado direito do seu corpo.

Para poder atender uma segunda chamada e
colocar a primeira em espera, prima o botão de
chamada e atenda a nova chamada.

Como retomar:

Para alternar entre chamadas, prima o botão
de chamada durante alguns segundos e irá
ouvir um sinal sonoro que indica que a troca de
chamadas foi realizada.

Os auriculares tentam retomar uma ligação
perdida. Se os auriculares não o conseguirem,
clique no botão de chamada uma vez ou ligue
manualmente através do menu Bluetooth do
seu telefone.

Pode terminar uma chamada e voltar à outra
chamada em espera premindo o botão de
chamada. No caso de alguns telefones, é
necessário premir o botão de chamada
duas vezes.

Compreender os sinais sonoros:

Use a sua voz:

Se tiver uma chamada em espera, irá ouvir
um sinal sonoro a cada 5 segundos. Se estiver
com o corte de som activado, irá ouvir um sinal
sonoro a cada 30 segundos.

Alguns smartphones permitem utilizar
comandos de voz para activar algumas
funcionalidades, tais como, marcação por voz
ou reproduzir música.

Além disso, se premir demoradamente
alguns botões (mais de 2 segundos), irá ouvir
um sinal sonoro de alerta (por exemplo, ao
aceder à funcionalidade Controlo por voz no
seu telefone).

Para activar os controlos de voz do seu
smartphone, prima o botão de chamada/áudio
até ouvir o seu telefone solicitar um comando.

Se está a ouvir transmissão de áudio em
directo (rádio pela Internet) ficará sem som,
e não em pausa, durante a chamada. Uma
vez terminada a chamada, a reprodução ou
transferência será retomada.
Verifique o nível da bateria:
Se estiver com uma chamada ou a ouvir áudio
irá ouvir um sinal sonoro quando o nível de
bateria estiver baixo.
Pode verificar o nível de bateria premindo
o botão de ligação. O indicador LED fica
intermitente para mostrar o nível de carga.
Intermitente azul = bateria OK ou completa
Intermitente vermelho = menos de 15 minutos
de tempo de chamada
Mantenha os auriculares limpos
Utilize um cotonete seco para limpar as
almofadas e a protecção de tecido que cobre
o altifalante.

Nunca perca uma chamada:
Irá ouvir um alerta de chamada recebida
enquanto ouve áudio guardado ou transmitido.
Quando atende uma chamada, o seu áudio
armazenado (músicas, vídeos ou podcasts
transferidos) ficará em pausa.
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ESPECIFICAÇÕES
Tempo em conversação

Até 4,5 horas

Tempo de reprodução

Até 4 horas

Tempo em espera

Até 10 dias

Distância de funcionamento (alcance)

Até 10 metros do dispositivo

Peso dos auriculares

13 gramas

Altifalantes

6 mm neodímio

Redução de ruído

Processamento de sinais digitais (DSP) e
cancelamento de eco "full duplex"

Conector para carga

Carregamento Micro USB

Tipo de Bateria

Polímero de iões de lítio não substituível recarregável

Tempo de carregamento (máximo)

2,5 horas

Requisitos de Alimentação

5 V DC – 180 mA

Versão Bluetooth

v2.1 + EDR

Perfis Bluetooth

A2DP 1.2, AVRCP, HFP v1.5, HSP v1.1

Temperatura de utilização,
armazenamento e carregamento

0°C – 40°C
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PRECISA DE MAIS AJUDA?
en
Plantronics Ltd
Royal Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar
+44 (0)1793 842443*

cs
Czech Republic
+44 (0)1793 842443*

da
Danmark
Tel: 80 88 46 10

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

*Assistência em inglês

el
Για περισσότερες
πληροφορίες:

+44 (0)1793 842443*

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

fl
Finland
Tel: 0800 117095

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

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

he
: בקר באתר,למידע נוסף
+44 (0)1793 842443*

hu
További információk:
+44 (0)1793 842443*

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

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

no

pt
Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro
Pentru informaţii
+44 (0)1793 842443*

ru
Дополнительная
информация:
8-800-200-79-92
+44 (0)1793 842443*

sv
Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr
Daha fazla bilgi için:
+44 (0)1793 842443*

Norge
Tel: 80011336

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

plantronics.com/support
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PRECISA DE MAIS AJUDA?
Informações de segurança:
consulte o folheto em separado “Para sua segurança”
Detalhes da garantia limitada de 2 anos:
plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands
plantronics.com/support
©2012 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados.
Bluetooth é uma marca comercial registada da Bluetooth
SIG, Inc. sendo utilizada pela Plantronics sob licença.
iPhone é uma marca comercial da Apple Inc., registada
nos E.U.A. e noutros países. A BlackBerry é propriedade
da Research In Motion Limited e está registada e/ou
é utilizada nos Estados Unidos e em países em todo
o mundo. Todas as outras marcas comerciais são
propriedade dos respectivos donos.
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