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Visão geral

Visão geral do headset

[ ]=

Tecla de mais/menos volume
Avançar faixa
Reproduzir/pausar música
Retroceder faixa
Ativar/desativar interrupção do som do microfone
Porta de carregamento
LEDs do headset
[]

Botão de chamada
Liga/Desliga
Botão de emparelhamento do Bluetooth
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Conteúdo da caixa

Headphones

Estojo para transporte

Cabo de carga

Cabo Apple de 3,5 mm
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Emparelhar

Emparelhar-se

Quando você ligar os fones de ouvido pela primeira vez, o processo de emparelhamento é iniciado.
1

2

Deslize o botão liga/desliga para ligar. Você ouvirá "emparelhando" e os LEDs piscarão em
vermelho e azul.

Ativar o Bluetooth® em seu telefone e configurá-lo para buscar novos dispositivos.
• iPhoneAjustes > Bluetooth > Ativado*
• AndroidConfigurações > Bluetooth:Ativar > Procurar dispositivos*

NOTA: *Os menus podem variar em cada dispositivo.
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Selecione "PLT_BBTSENSE."
Se necessário, digite quatro zeros (0000) para a senha ou para aceitar a conexão.
Ao concluir o emparelhamento com sucesso, você ouve “pairing successful” (emparelhamento com
sucesso), e o LED para de piscar.

Emparelhar um segundo
dispositivo

1

Deslize e mantenha pressionado o botão liga/desliga em direção ao ícone Bluetooth até que os
LEDs pisquem em vermelho e azul.

2

Ative o Bluetooth no segundo dispositivo e siga as etapas 2 e 3 em "Emparelhar-se".

Emparelhar com Mac

Se o Bluetooth do Mac estiver habilitado, emparelhe seu headset.
1

Coloque o headset no modo de emparelhamento (deslize e mantenha pressionado o botão de
energia em direção ao ícone Bluetooth). Você ouvirá "emparelhando" e os LEDs piscarão em
vermelho e azul.

2

On your Mac, choose Apple menu > System Preferences > Bluetooth.

3

Clique em Configurar novo dispositivo ou "+", selecione "PLT_BBTSENSE Stereo" e siga as
instruções na tela.
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Carregar e usar

Carregar

O tempo de carregamento total dos fones é de até 2,5 horas. Os LEDs apagarão quando a carga
estiver completa.
=
=
=
=
=

DICA Para verificar o status da bateria dos fones de ouvido, toque no botão de chamada [ ] enquanto
estiver usando os fones de ouvido. Os fones de ouvido devem estar em estado inativo.
Os fones de ouvido têm até 18 horas de tempo de reprodução.

Ajustar o encaixe

Ajuste os fones para um encaixe confortável.
Aumente ou diminua a alça até que ela se encaixe confortavelmente.
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Procedimentos básicos

Reproduzir/pausar música
Volume
Seleção de faixa
Ativar assistente de voz
Microfone aberto
Fazer/atender/encerrar
chamadas

Toque no botão Reproduzir/pausar
Gire o controle de volume

.

para a direita (+) ou para a esquerda (–), para controlar o volume.

NOTA: Ajuste o volume do seu telefone Android para médio/alto para uma qualidade de som ideal.
Toque no botão Avançar

ou Retroceder

para controlar a seleção de faixas.

Caso seu smartphone tenha um assistente habilitado por voz, pressione o botão de chamada [ ] por
2 segundos e aguarde a solicitação do telefone.
Toque no botão vermelho

para ouvir os sons naturais do ambiente (música/áudio será pausado).

Você ouvirá um alerta de chamada recebida enquanto ouve áudio. Ao atender uma chamada, o
áudio armazenado (sons, vídeos ou podcasts baixados) será interrompido. Se estiver ouvindo
áudio transmitido ao vivo ele será silenciado, mas não pausado, durante sua chamada. Assim que
finalizar a chamada, o áudio ou a transmissão de áudio será retomada.
Atender a uma chamada
Selecione:
• Coloque o headset para atender a chamada, ou
• toque no botão de chamada [ ]
Encerrar uma chamada
Toque no botão de chamada [ ] para encerrar a chamada atual.
Recusar chamada
Mantenha pressionado o botão de chamada [ ] por 2 segundos.
Retornar última chamada (smartphone)
Para ligar para o último número discado, clique duas vezes no botão de chamada [ ]. .

Interromper som

Energia flexível

Durante uma chamada, pressione a tecla vermelha . Você ouvirá "ativar/desativar interrupção de
som". Enquanto o som estiver desativado, tirar o fone de ouvido transfere a chamada para seu
telefone.
Quando a bateria estiver descarregada, utilize os fones de ouvido com o cabo fornecido de 3.5
mm da Apple.
Utilize o cabo para:
• Ajustar o volume com os botões (+) e (–)*
• Reproduzir/Pausar música ou atender/encerrar uma chamada com o botão
• Avançar faixa com o botão

= um toque

= toque duplo*

• Retroceder faixa com o botão

= toque triplo*

• Ativar assistente para smartphone habilitado por voz com o botão

= pressionar por 3 segundos

NOTA: *As funções podem variar de acordo com o tipo de telefone.
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Mais recursos

Usar sensores

Os sensores inteligentes respondem quando você coloca ou tira os seus fones de ouvido.
Colocar os fones de ouvido irá:
• Retomar a música
• Atender a uma chamada
Tirar os fones de ouvido irá:
• Pausar a música (enquanto a música estiver tocando)
• Transferir a chamada ativa para o telefone
• Definir o timer do DeepSleep

DICA Para desativar os sensores, mantenha os botões Interromper som e de chamada [ ]
pressionados por mais de 6 segundos até que o LED pisque em roxo e, em seguida, em vermelho.
Repita a ação para reativar. O LED pisca em roxo e, em seguida, em azul.
Redefina os sensores
Pode ser necessário redefinir os sensores caso eles não estejam funcionando conforme o
esperado.
Para redefinir os sensores do headset, conecte-o diretamente na entrada USB do computador, e
coloque-o, com a ponta auricular voltada para cima, em uma superfície plana e não metálica por
mais de 10 segundos.
Desativar sensores
Para desativar os sensores, mantenha os botões Interromper som e de chamada [ ] pressionados
por mais de 6 segundos até que o LED pisque em roxo e, em seguida, em vermelho. Repita a ação
para reativar. O LED pisca em roxo e, em seguida, em azul.

Ativar voz de HD

Personalizar

Para ativar voz de HD (banda larga), mantenha pressionados ambos os botões vermelho e
Reproduzir/pausar
por mais de 6 segundos até que os LEDs pisquem em roxo e, em seguida,
em azul. Repita a ação para desativar; os LEDs piscarão em roxo e, em seguida, em vermelho.
NOTA: A voz de HD funciona adequadamente quando ambos os dispositivos são compatíveis com o
recurso.
É possível alterar o idioma e outras configurações ao baixar o Plantronics Hub para Windows e
Mac em plantronics.com/software. Baixe também os aplicativos gratuitos Plantronics Hub para
iOS e Android.
O Plantronics Hub lhe permite:
• Alterar o idioma (Plantronics Hub para Windows e Mac apenas)
• Receber atualização do firmware (Plantronics Hub para Windows e Mac apenas)
• Ativar ou desativar o alerta de voz de ''interrupção de som''
• Ativar ou desativar Smart Sensors
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Suporte

EN
Tel.: 0800 410014

FI
Tel.: 0800 117095

NÃO
Tel.: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
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*

TI
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*

*Suporte em inglês
Para obter detalhes sobre a garantia, acesse plantronics.com/warranty.

PRECISA DE MAIS AJUDA?
plantronics.com/support
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