APRENDA
MAIS
Altifalante para automóvel K100
com Bluetooth®

™

OLHE COM ATENÇÃO
BOTÃO MULTIFUNÇÕES
• Ligar ou desligar (prima durante 3 a 4 seg.)
• Atender ou terminar uma chamada
(prima 1 vez)
• Remarcar (prima 2 vezes)
• Transferir áudio de/para o telefone
durante a chamada (prima durante 3 seg.)
• Rejeitar uma chamada (prima e mantenha
premido até ouvir um sinal sonoro)
• Iniciar a marcação por voz do telefone
(prima durante 2 segundos até
ouvir um segundo sinal sonoro)
• Activar emparelhamento manual
(desligado, prima e mantenha
premido até que o LED pisque
vermelho e azul)
• Retomar ligação Bluetooth perdida
(prima 1 vez)
• Activar/desactivar indicador de
chamada perdida (prima 1 vez)

BOTÃO FM
• Transmissão FM ligada ou desligada
(prima durante 2 a 4 segundos
até ouvir um sinal sonoro)
• Encontre canais FM (prima e mantenha
premido até que seja indicada a
estação seleccionada)
• Sintonize um canal próximo que
esteja livre (prima para aumentar,
prima duas vezes para diminuir)

LED
MICROFONES

-

+

• Em carregamento (vermelho fixo)
• A ligar ou desligar (2 intermitências
azuis ou vermelhas)
• Transmissão FM (2 intermitências
púrpuras)
• Chamada perdida (1 intermitência púrpura)
• Modo de emparelhamento (intermitências
vermelhas e azuis)

BOTÃO GIRATÓRIO DE VOLUME
• Aumentar o volume (rodar para a direita)
• Reduzir o volume (rodar para a esquerda)

BOTÃO DE CORTE DE SOM
• Corte de som ligado ou desligado
(prima 1 vez)
• Modo nocturno: LED ligado ou desligado
(prima durante 2 seg. até ouvir um
sinal sonoro)

PORTA PARA O CARREGADOR
MICRO USB
• Com carregador micro USB ou
de automóvel: 2,5 horas (carga completa)
• Melhor desempenho quando
completamente carregado
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.
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LIGUE AO TELEFONE

"Emparelhamento" é o
processo de ligação do
altifalante ao seu telefone.
Pode emparelhar mais
telefones mas só pode ter
uma ligação activa de
cada vez.

1. PREPARAR

2. CONFIGURAR

3. LIGAÇÃO

Active a funcionalidade de
Bluetooth notelefone e, em seguida,
utilize as definições do telefone
para adicionar/procurar/detectar
novos dispositivos Bluetooth.

Primeira vez:
Com o altifalante desligado, active
o modo de emparelhamento
Bluetooth premindo e mantendo
premido o botão multi-funções para
ligar o altifalante. O indicador LED
pisca a vermelho e azul para indicar
modo de emparelhamento.

Seleccione “PLT_K100” na lista de
dispositivos Bluetooth apresentados
no telefone.

iPhone: Definições > Geral >
Bluetooth > Ligar (para iniciar a
procura de dispositivos)
BlackBerry® smartphone:
Definições/opções > Bluetooth:
Ligar > Procurar dispositivos

Se o telefone pedir um código,
introduza quatro zeros (0000).
Poderá ver **** no ecrã.
Alguns telefones pedem ainda
para confirmar a ligação após o
emparelhamento.
O indicador LED do altifalante vai
deixar de piscar a vermelho e azul
quando o emparelhamento/ligação
do seu telefone for concluído
com sucesso.
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OUÇA CHAMADAS ATRAVÉS DO SISTEMA
ESTÉREO DO SEU AUTOMÓVEL
Pode ouvir chamadas através
dos altifalantes estéreo do
carro , transferindo o áudio do
altifalante para um canal FM
livre entre 88.1 e 107.9 MHz.
Se o telefone for compatível
com A2DP, também pode ouvir
transmissões de áudio, como
instruções de GPS e música,
através dos altifalantes
do automóvel.
Recomendamos que transfira
o áudio para um canal FM
antes de começar a conduzir e
que efectue uma limpeza dos
canais do sistema estéreo
com frequência.

Sugestão de colocação

1. PREPARAR

2. CONFIGURAR

Certifique-se de que o seu telefone e altifalante
estão activados e ligados à alimentação.

Prima o botão FM para activar o modo de
transmissão FM. Será anunciado
um dos nove canais FM programados.

3. LIGAÇÃO
Configure manualmente o rádio para o canal FM indicado. Se esse canal estiver a ser utilizado por
uma estação de rádio, prima o botão FM para ouvir outra opção de canal. Sintonize a rádio no novo
canal FM. Está agora pronto para fazer transmissão de chamadas e áudio, como direcções GPS, do
seu telefone para os altifalantes para automóvel.
Em alternativa, sintonize a rádio num canal livre com a última casa decimal em 1, 3, 5, 7 ou 9 e entre
88.1 e 107.9 MHz. Em seguida, sintonize o altifalante no mesmo canal utilizando o botão FM (prima
para aumentar, prima duas vezes para diminuir).
Se, de repente, uma estação de rádio entrar no canal FM, prima o botão FM durante 2 a 4 segundos
(até ouvir um sinal sonoro) para redireccionar o áudio para o altifalante.
NOTA O modo de transmissão FM desliga-se automaticamente se não for transmitido nenhum áudio
(chamadas ou música/GPS) durante mais de 1 minuto; neste caso, pode ouvir ruído FM ou ruído branco
através dos altifalantes para automóvel. O transmissor FM vai voltar a ligar-se automaticamente assim
que o dispositivo áudio for reactivado.
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OUÇA A VOZ
Este altifalante anuncia
vários alertas quando
liga/desliga, quando
resta pouco tempo de
conversação ou quando
perde/retoma a ligação
Bluetooth com o seu
telefone.

O QUE VAI OUVIR
Power on
Power off
Battery low
Pairing
Pairing incomplete
Lost connection
Call terminated
Volume maximum
Connected
Mute on
Mute off
FM on channel XX.X
FM channel XX.X
FM off

O QUE ISTO SIGNIFICA
Ligado

QUANDO O OUVIR
Depois de premir o botão multi-funções durante
3 a 4 segundos
Desligado
Depois de premir o botão multi-funções durante
3 a 4 segundos
Bateria fraca
Quando resta menos de uma hora antes de ser necessário
recarregar a bateria
Emparelhamento
Enquanto o altifalante e o telefone estão a tentar
emparelhar/ligar
Emparelhamento
Após uma tentativa falhada de emparelhamento do altifalante
incompleto
e telefone
Ligação perdida
Quando o telefone e o altifalante perdem a ligação Bluetooth
Chamada terminada
Após o fim de uma ligação ou quando utiliza a funcionalidade
de remarcação automática através do correio de voz visual
Volume máximo
Após atingir a definição máxima de volume
Ligado
Após ligar o altifalante ou voltar a ligar uma ligação Bluetooth
que caiu
Corte de som activado
Após tocar no botão de corte de som
Corte de som desactivado Após tocar no botão de corte de som com o som cortado
FM no canal XX.X
Após premir o botão FM, a transmissão FM liga-se e a voz
anuncia a estação que está actualmente a utilizar
FM canal XX.X
Ao premir e manter premido o botão FM, a voz anuncia a
estação que está agora a utilizar
FM desligado
Ligado, após premir o botão FM para desligar a transmissão

5

DICAS
Mantenha-se atento à condução:
Os controlos estão facilmente ao seu
alcance sem ter de procurá-los.
Antes de conduzir, familiarize-se com
os controlos para poder manter-se
atento à condução quando recebe
uma chamada.
• O botão giratório com ranhuras de
Volume é de fácil manipulação.
• O botão Multi-funções está dentro
do botão giratório.
• O botão de Corte de som tem uma
ranhura em relevo.

Evite ter as baterias descarregadas:
Não se esqueça de desligar o
altifalante quando sair do automóvel.
Se se esquecer, o altifalante desliga-se
automaticamente após 90 minutos
sem uma ligação activa.

Ligar ou desligar o LED:
Para uma condução nocturna
confortável, pode ligar ou desligar as
luzes premindo e mantendo premido
o botão de Corte de som durante 2
segundos até ouvir um sinal sonoro.

Proteja a sua audição:
Pode ajustar mais o volume rodando
o botão de volume mais rapidamente.
Para ajustar pouco o volume, rode o
botão devagar.

Preste atenção à voz (apenas em inglês):
Este altifalante anuncia vários alertas
de estado quando liga/desliga, perde/
retoma a ligação Bluetooth com o seu
telefone ou muda de canais FM.

Ligue facilmente:
Quando liga, o altifalante procura o
último telefone ligado.

Garanta a melhor qualidade de som:
Fixe o altifalante ao seu visor de forma
a que os dois microfones, localizados
no topo da unidade, fiquem o mais
próximo possível da sua cara, para
poder falar e ser ouvido num tom de
voz normal.
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ESPECIFICAÇÕES
Tempo em conversação

Até 17 horas

Tempo em espera

Até 15 dias

Distância de funcionamento
(alcance)

Até 10 metros do telefone

Peso do altifalante

92 gramas

Dimensões do altifalante

120 x 60 x 16,5 mm (sem o clip)

Conector para carga

Conector Micro USB

Tipo de Bateria

Recarregável, polímero de iões de lítio não substituível

Tempo de carregamento
(máximo)

2,5 horas para carregamento completo

Requisitos de Alimentação

5 V CC - 500mA

Versão Bluetooth

2.1 com EDR e eSCO

Perfis Bluetooth

Mãos-livres (HFP) 1.5, Auricular (HSP) 1.1 e Advanced Audio
Distribution (A2DP)

Temperatura de funcionamento,
armazenamento e carregamento

-10 °C – 50°C (14°F – 122°F)
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PRECISA DE MAIS AJUDA?
en
Plantronics Ltd
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
Hürth, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

*Soporte en Ingles

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

pt
Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

További információk:

Pentru informaţii

+44 (0)1793 842443*

+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

ru
Дополнительная
информация:
+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*

www.plantronics.com
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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:
www.plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands
www.plantronics.com
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pendente noutros países. A Plantronics, Inc não é homologada, patrocinada, filiada
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