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Äänenvoimakkuuden säätö

Seuraava kappale

Musiikin toisto/tauko

Edellinen kappale

Mykistys, avoin mikrofoni

Latausliitäntä

Kuulokkeiden LED-valot

[ ] Puhelupainike

Virtakytkin

Bluetooth-pariliitospainike

Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja
säädöksiin liittyvät ohjeet.

Yleiskatsaus

Kuulokkeen osat

Käytä turvallisesti!
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Kuulokkeet Suojapussi

Latausjohto 3,5 mm:n johto

Pakkauksen sisältö
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Kuulokkeet aloittavat pariliitoksen muodostamisen, kun niihin kytketään virta ensimmäisen
kerran.

1 Kytke virta takaisin. Kuulet ilmoituksen ”pairing” (muodostetaan pariliitosta) ja LED-valot välkkyvät
punainen ja sininen.

2 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
• iPhoneSettings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*

• AndroidSettings (Asetukset) > Bluetooth:Käytössä > Hae laitteita*

HUOMAUTUS *Valikot voivat vaihdella laitteittain.

3 Valitse PLT_BBTSENSE.
Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

Kun pariliitos on muodostettu, kuulet ”pairing successful” (pariliitos valmis) -ilmoituksen ja LED-
valot lopettavat vilkkumisen.

1 Vedä virtapainike kohti Bluetooth-kuvaketta ja pidä sitä siellä, kunnes LED-valot vilkkuvat
punaisena ja sinisenä.

2 Käynnistä Bluetooth toisessa laitteessa ja noudata kohtia 2 ja 3 luvussa Pariliitoksen
muodostaminen.

Jos Mac-tietokoneessasi on Bluetooth-yhteys, kuulokkeet voi yhdistää siihen.

1 Aseta kuulokkeet pariliitostilaan (vedä virtapainike kohti Bluetooth-kuvaketta ja pidä sitä siellä).
Kuulet ilmoituksen ”pairing” (muodostetaan pariliitosta) ja LED-valot välkkyvät punaisena ja
sinisenä.

2 Valitse Mac-tietokoneessa omenavalikko > Järjestelmäasetukset > Bluetooth.

3 Valitse Asenna uusi laite tai +, valitse PLT_BBTSENSE Stereo ja seuraa näytön ohjeita.

Pariliitos

Pariliitoksen
muodostaminen

Pariliitoksen
muodostaminen toiseen

laitteeseen

Pariliitoksen
muodostaminen Mac-

tietokoneeseen
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Kuulokkeiden lataaminen täyteen kestää noin 2,5 tuntia. Merkkivalo sammuu, kun lataus on
päättynyt.
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VIHJE Voit tarkistaa akun varaustason napauttamalla puhelupainiketta [ ], kun kuulokkeet ovat
päässä. Kuulokkeiden on oltava valmiustilassa.

Kuulokkeiden kuunteluaika on jopa 18 tuntia.

Säädä kuulokkeet sopivaksi.

Pidennä tai lyhennä pääsankaa, kunnes se istuu mukavasti.

Lataaminen ja päähän sovittaminen

Lataaminen

Kuulokkeen istuvuuden
säätäminen
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Paina toisto-/taukopainiketta .

Muuta äänenvoimakkuutta kääntämällä säätöpyörää  eteenpäin (+) tai taaksepäin (–).
HUOMAUTUS Aseta Android-puhelimen äänenvoimakkuudeksi korkea tai keskikorkea, niin
äänenlaatu on paras mahdollinen.

Valitse seuraava kappale painikkeella  ja edellinen kappale painikkeella .

Jos älypuhelimessa on puheohjaustoiminto, paina puhelupainiketta [ ] kahden sekunnin ajan ja
odota, että puhelin pyytää komentoa.

Paina punaista painiketta , niin kuulet ympäristön äänet (toistettava musiikki/ääni keskeytetään).

Jos saat puhelun kuunnellessasi äänisisältöä, kuulet tulevan puhelun äänimerkin. Kun vastaat
puheluun, tallennetun äänisisällön (ladatut kappaleet, videot tai podcastit) toisto keskeytyy. Jos
kuuntelet suoratoistettua suoraa lähetystä, toisto ei keskeydy puhelun ajaksi vaan mykistyy. Toisto
tai suoratoisto jatkuvat, kun lopetat puhelun.

Vastaaminen
Toimi näin:

• aseta kuulokemikrofoni päähäsi tai

• napauta puhelupainiketta [ ]

Puhelun lopettaminen
Lopeta puhelu painamalla puhelupainiketta [ ].

Puhelun hylkääminen
Paina puhelupainiketta [ ] 2 sekunnin ajan.

Soitto edelliseen numeroon (älypuhelin)
Voit soittaa viimeksi soittamaasi numeroon napauttamalla puhelupainiketta [ ] kaksi kertaa.

Paina puhelun aikana punaista painiketta . Kuulet ilmoituksen ”mute on” (mykistys käytössä) tai
”mute off” (mykistys pois käytöstä). Kun mykistys on käytössä, puhelut siirretään automaattisesti
puhelimeesi, jos otat kuulokkeet pois päästä.

Jos kuulokkeiden akku loppuu, voit jatkaa kuuntelua mukana toimitetun 3,5 mm:n johdon avulla.

Johdolla voit:
• Säätää äänenvoimakkuutta painikkeilla (+) ja (–)*

• Aloittaa tai keskeyttää musiikin toiston ja vastata puheluun tai lopettaa puhelun painamalla
painiketta  kerran

• Siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla painiketta  kaksi kertaa*

• Siirtyä edelliseen kappaleeseen painamalla painiketta  kolme kertaa*

• Aktivoi älypuhelimen puheohjaustoiminto painamalla painiketta  3 sekuntia

HUOMAUTUS *Toiminto voi vaihdella puhelimen mukaan.

Peruskäyttö

Musiikin toisto/tauko

Äänenvoimakkuus

Kappaleen valinta

Ota puheohjaustoiminto
käyttöön

Avoin mikrofoni

Soittaminen/
vastaaminen/
lopettaminen

Mykistys

Joustava virransaanti
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Smart Sensors -anturit reagoivat, kun asetat kuulokkeet päähän tai otat ne pois päästä.

Asettamalla kuulokkeet päähän voit:
• jatkaa musiikin toistoa

• vastata puheluun.

Ottamalla kuulokkeet päästä voit:
• keskeyttää musiikin toiston (kun se on käynnissä)

• siirtää käynnissä olevan puhelun puhelimeen

• asettaa DeepSleep-ajastimen.

VIHJE Poista anturit käytöstä painamalla sekä mykistyspainiketta  että puhelupainiketta [ ] yli 6
sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu ensin violettina ja sitten punaisena. Voit ottaa
toiminnon uudelleen käyttöön toistamalla toimenpiteen. LED-merkkivalo vilkkuu ensin violettina ja
sitten sinisenä.

Anturien nollaaminen
Jos anturit eivät toimi oikein, sinun on ehkä nollattava ne.

Yhdistä kuulokkeet suoraan tietokoneesi USB-liitäntään ja aseta ne korvatyynyt ylöspäin ei-
metalliselle tasaiselle alustalle vähintään kymmeneksi sekunniksi, jotta anturit nollaantuvat.

HD-äänen (laajakaista) käyttöönotto: pidä punaista painiketta ja toisto-/taukopainiketta 
painettuna yli 6 sekuntia, kunnes LED-valot välkkyvät violettina ja sinisenä. Ominaisuus poistetaan
käytöstä toistamalla toimenpide, jolloin LED-valot vilkkuvat violettina ja punaisena.
HUOMAUTUS HD-ääni toimii parhaiten, kun molemmat laitteet tukevat sitä.

Voit muuttaa kieltä ja muita asetuksia lataamalla Plantronics Hub -sovelluksen Windows- tai Mac-
tietokoneelle osoitteesta plantronics.com/software. Voit ladata myös ilmaisen Plantronics Hub -
mobiilisovelluksen iOS- ja Android-laitteille.

Plantronics Hub -sovelluksen toiminnot:

• Muuta kieltä (Plantronics Hub vain Windows- ja Mac-tietokoneille)

• Vastaanota laiteohjelmistopäivityksiä (Plantronics Hub vain Windows- ja Mac-tietokoneille)

• Määritä, onko mykistyksen ääni-ilmoitus käytössä

• Määritä, onko Smart Sensor käytössä

Muut ominaisuudet

Antureiden käyttäminen

HD-äänen ottaminen
käyttöön

Mukauttaminen
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EN
Puh: 0800 410014

FI
Puh: 0800 117095

NO
Puh: 80011336

AR
Puh: +44 (0)1793 842443*

FR
Puh: 0800 945770

PL
Puh: +44 (0)1793 842443*

CS
Puh: +44 (0)1793 842443*

GA
Puh: 1800 551 896

PT
Puh: 0800 84 45 17

DA
Puh: 80 88 46 10

HE
Puh: +44 (0)1793 842443*

RO
Puh: +44 (0)1793 842443*

DE
Saksa: 0800 9323 400
Itävalta: 0800 242 500
Sveitsi: 0800 932 340

HU
Puh: +44 (0)1793 842443*

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

EL
Puh: +44 (0)1793 842443*

IT
Puh: 800 950934

SV
Puh: 0200 21 46 81

ES
Puh: 900 803 666

NL
NL: 0800 7526876
BE: 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Puh: +44 (0)1793 842443*

*Tuki englanniksi

Lisätietoja takuun yksityiskohdista on osoitteessa plantronics.com/warranty.

Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060
USA

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2015Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics, and Simply Smarter Communications are trademarks of Plantronics, Inc. registered in the US
and other countries, and Plantronics Hub is a trademark of Plantronics, Inc. Apple, iPhone and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and
other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc., any use by Plantronics is under license. All other trademarks are the property of
their respective owners.

Patents pending.
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