BackBeat PRO/BackBeat
PRO+
Manual do Utilizador
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Conteúdo

L

R
C

AN

Auscultadores

Bolsa de transporte em nylon balístico

Cabo de carregamento

Cabo de 3,5 mm

Adaptador de Bluetooth USB*

NOTA: * Apenas BackBeat PRO+
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Descrição geral dos auscultadores

L

R
AN
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Ligar/desligar
Cancelamento de ruído
ativo

Track selection
OpenMic
Marcação por voz
(funcionalidade do
telefone)

Deslize o interruptor

para ligar ou desligar.

Deslize o interruptor para ativar ou desativar o ANC para bloquear ruído indesejado.

Reproduzir/Colocar
música em modo de
pausa

Toque no botão reproduzir/pausa
na almofada esquerda para
reproduzir ou interromper a reprodução da música.

Volume

Rotate the track wheel forward

or backward

to control the track selection.

Ouça o que o rodeia tocando no botão de microfone

quando não estiver numa chamada.

Se o seu smartphone tiver um assistente de voz, prima o botão de chamada
e aguarde o comando do telefone.

Atender ou terminar uma
chamada

Toque no botão de chamada

Rejeitar uma chamada
Cortar/ativar o som

Rotate the volume wheel
forward (+) or
backward (–) to control the volume.

durante 3 segundos

na almofada direita.
Prima e mantenha premido o botão de
chamada durante 2 segundos.

Durante uma chamada ativa, escolha:
• Tocar no botão de microfone
• Retirar/colocar os auscultadores durante uma chamada ativa (requer Smart Sensors ativos)

Call back last call
Modo de emparelhamento
Esteja em segurança

Double-tap the Call button

.

Com os auscultadores ligados, prima continuamente o botão de chamada
(emparelhamento) e os LED ficarem piscarem a vermelho e azul.

até ouvir "pairing"

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

Pair to mobile device

BackBeat PRO and BackBeat PRO+ pair differently the first time.
1

For BackBeat PRO The first time you power on your headphones, the pairing process begins.
Holding your headphones, slide the power switch to the ON position. The LEDs flash red and blue.

R

2
3

For BackBeat PRO+ Power on your headphones, then press and hold the Call
LEDs flash red and blue.

button until the

Activate Bluetooth® on your phone and set it to search for new devices.
• iPhone Settings > Bluetooth > On*
• Android Settings > Bluetooth: On > Scan for devices*

NOTA: *Menus may vary by device.

Emparelhamento NFC
(Android)

4

Select “PLT_BBTPRO.”
Once successfully paired, you hear “pairing successful” and the headphone LEDs stop flashing.

1

Assegure-se de que a função NFC está ligada e de que o ecrã do telefone está desbloqueado. (Os
telefones podem variar.)

2

Toque e mantenha os auscultadores junto à etiqueta de NFC do telefone até que o
emparelhamento esteja concluído. Se necessário, aceite a ligação.
NOTA: A etiqueta NFC dos auscultadores encontra-se na parte exterior da almofada esquerda. (Os
locais das etiquetas podem variar.)

L

Plug-and-play

Emparelhar o adaptador
USB novamente

R

Apenas BackBeat PRO+ O adaptador de Bluetooth USB de alta fidelidade está pré-emparelhado
com os auscultadores, para que possa ouvir música e fazer chamadas a partir do seu computador.
1

Com os auscultadores ligados, insira o adaptador USB no portátil ou PC. O emparelhamento está
concluído quando ouve "pairing successful" (emparelhamento com êxito) e o adaptador USB tem
uma luz azul fixa.

2

Aceda às preferências de som e selecione "BT600" como dispositivo predefinido para configurar o
seu adaptador para reproduzir música.

1

Insira o adaptador de Bluetooth USB de alta fidelidade no portátil ou computador e aguarde que
seja reconhecido.
5

2

Coloque os auscultadores no modo de emparelhamento.

3

Coloque o adaptador USB no modo de emparelhamento, premindo levemente e sem soltar o botão
Pair (emparelhar) côncavo até o adaptador USB piscar a vermelho e azul.

O emparelhamento está concluído quando ouve "pairing successful" (emparelhamento com êxito)
e o LED do adaptador USB tem uma luz azul fixa.

Emparelhar um segundo
dispositivo

1

Prima continuamente o botão de chamada

2

Ative o Bluetooth no segundo dispositivo e siga os últimos dois passos da secção "Emparelhar com
o dispositivo móvel".

até os LED piscarem a vermelho e azul.
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Carregamento e ajuste

Carregamento

O carregamento completo dos auscultadores pode demorar até 3 horas. Os LED apagam-se
quando o carregamento estiver concluído.
=
=
=
=
=

DICA Para verificar o estado da bateria dos auscultadores, toque no botão de chamada

enquanto

estiver a usar os auscultadores. Os auscultadores devem estar no modo inactivo.
Os seus auscultadores contam com uma autonomia de audição de 24 horas.

Ajustar o encaixe

Ajuste os auscultadores para uma utilização confortável.
Aumente ou encurte a fita até se sentir confortável. Quando não estiver a utilizar os auscultadores,
dobre as almofadas para dentro contra o seu corpo.
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Mais características

Utilizar sensores

Os Smart Sensors reagem quando coloca ou retira os auscultadores.
Com sensores ativos

colocar os auscultadores irá:

retirar os auscultadores irá:

Chamada do telemóvel recebida

atender a chamada

Música/multimédia

retomar música/multimédia (se
em reprodução antes de os
retirar)*

interromper música/multimédia
(se em reprodução)*

Corte de som

ativar o som se estiver numa
chamada ativa

cortar o som se estiver numa
chamada ativa

NOTA: *A funcionalidade varia consoante a aplicação. Não é compatível com aplicações baseadas
na Web.

Reiniciar sensores

Pode ser necessário reiniciar os sensores, caso não estejam a funcionar como esperado.
Para reiniciar os sensores do auricular, ligue-o directamente à porta USB do seu computador e
coloque-o (com as almofadas voltadas para cima) sobre uma superfície plana e não-metálica
durante mais de 10 segundos.

Alimentação flexível

Quando a bateria estiver descarregada, utilize os seus auscultadores com o cabo de 3,5 mm
fornecido.
Utilize o cabo para:
• Ajustar o volume com os botões (+) e (–)
• Reproduzir/interromper música ou atender/terminar uma chamada com o botão
toque único
• Avançar a faixa com o botão

central =

central = toque duplo*

• Retroceder a faixa com o botão

central = toque triplo*

• Ativar o assistente de voz do smartphone com o botão

central = premir durante 3 segundos*

NOTA: *Específico para os BackBeat PRO+

OpenMic avançado

Enquanto ouve música, pode ouvir também o que o rodeia ativando o OpenMic .
Para aumentar ou reduzir o volume do microfone, rode a roda de volume
para a frente (+) ou
para trás (–). Para cancelar o OpenMic, prima novamente o botão do microfone.

Personalizar

Os seus auscultadores reproduzem comandos de voz em Inglês. Pode alterar o idioma e outras
definições utilizando o seu PC/Mac, a ferramenta de actualização e o cabo USB fornecido.
A ferramenta de actualização (plantronics.com/myheadset-updater) permite-lhe:
• Alterar o idioma
8

• Receber actualizações de firmware
• Activar/desactivar o alerta de voz "mute off" (corte de som desactivado)
• Activar/desactivar os Smart Sensors
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Especificações

Tempo de audição

Até 24 horas de transmissão sem fios*

Tempo em espera

Até 21 dias*

Modo DeepSleep

Até 180 dias*

Distância de funcionamento (alcance)

Até 100 metros do telefone ou tablet com Bluetooth
classe 1

Peso dos auriculares

340 gramas

Áudio

Codec 2AAC e codec2 aptX® de baixa latência,
diafragmas dinâmicos de 40 mm, resposta de frequência
de 20-20 kHz

Cancelamento de ruído

Cancelamento do ruído activo controlável (ANC),
Processamento de sinais digitais (DSP) e microfones
duplos

Multiponto

Ligue dois dispositivos Bluetooth em simultâneo (2H2S)

Alertas de estado

Alertas de voz em 14 idiomas opcionais, que variam de
acordo com a região (inglês dos EUA e Reino Unido,
cantonês, dinamarquês, francês europeu, alemão,
italiano, japonês, coreano, mandarim, norueguês, russo,
espanhol europeu e sueco)

Tipo de bateria

Iões de lítio, não substituível e recarregável

Tempo de carregamento (máximo)

Até 3 horas

Cabos

Carregamento USB e em ângulo de 3,5 mm com
microfone em linha (compatível com dispositivos Apple)

Bluetooth v4.0 + EDR

A2DP para stream áudio, AVRCP para controlos de
música, Hands-free v1.6 para banda larga e Headset v1.2

Temperatura de funcionamento e
armazenamento

32 °F – 104 °F (0 – 40 °C)

NOTA: * O desempenho depende do nível da bateria e pode variar consoante o dispositivo.
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Assistência

EN
Tel: 0800 410014

FI
Tel: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

D.G.
Tel: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-100-64-14
Tel: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

*Assistência em inglês
Para obter informação acerca da garantia, aceda a plantronics.com/warranty.

Plantronics BV
plantronics.com/support

Plantronics Inc.

South Point Building C

345 Encinal Street

iPhone é uma marca comercial da Apple Inc. registada nos EUA e noutros
países.

Santa Cruz, CA 95060
Estados Unidos da
América

Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos
proprietários.
Patentes pendentes
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