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Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää Blackwire
215/225 analog corded headset. asennus- ja käyttöohjeet.

Laitteen mukana toimitetussa erillisessä Turvallisuusohjeet-kirjasessa on tärkeitä tietoja laitteen
turvallisesta käytöstä. Lue kirjanen ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.

Osoitteessa plantronics.com/support on lisätietoja teknisestä tuesta, usein kysyttyjä kysymyksiä
sekä tietoja laitteiden yhteensopivuudesta ja käytöstä.

Tervetuloa

Tarvitsetko ohjeita?
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Blackwire 215 Blackwire 225

Pakkauksen sisältö
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Kuulokkeen sisäisten toimintojen kuvakkeet

Vastaa puheluun tai lopeta puhelu (vain matkapuhelin)

Äänenvoimakkuuden liukusäädin

Mykistys käyttöön / pois käytöstä -painike (punainen = mykistys)

Johdon säätimet
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Pidennä tai lyhennä pääsankaa, kunnes se istuu mukavasti. Pehmusteiden pitäisi levätä mukavasti
korviesi keskellä.

Kuuloketta voi käyttää vasemmalla tai oikealla puolella.

Käännä puomia, kunnes se on suusi kohdalla.

VAROITUS Käännä puomia vain ylös ja yli 180°, jotta se ei mene rikki.

Taivuta puomia varovasti sisään- tai ulospäin niin, että se on noin kahden sormen leveyden
etäisyyden päässä suun reunasta.

Kuulokkeen käyttäminen

Pääsangan säätäminen

Puomin asettaminen

Puomin säätäminen
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Analogisen kuulokkeen virta kytkeytyy automaattisesti, kun kuuloke kytketään tietokoneen,
matkapuhelimen tai tablet-laitteen 3,5 mm:n liitäntään.

Päivittäinen käyttö

Kuulokkeen virta
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Vastaa puheluun tai lopeta puhelu painamalla kuulokkeen johdossa sijaitsevaa vastaus-/
lopetuspainiketta (vain matkapuhelin).

Slide the volume control up on the headset inline control to increase listening volume.

Slide the volume control down on the headset inline control to decrease listening volume.

Puhelunhallinta johdon
säätimillä

Adjust Your Headset
Volume
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Mykistä mikrofoni puhelun aikana painamalla johtoon sijoitettu mykistyspainike ala-asentoon.

Poista mykistys käytöstä nostamalla mykistyspainike takaisin ylä-asentoon.

Puhelun mykistäminen
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Windows:

Joissakin Windows-tietokoneissa näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, kun kuuloke liitetään
tietokoneeseen ensimmäistä kertaa. Valitse vaihtoehto Headset (Kuulokemikrofoni).

Tietokoneeseen liittäminen
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I cannot hear caller. Listening volume is too low. Press the volume up button on the
headset. and/or ensure that the volume setting on your computer
is set accurately.

The analog headset is not set as the default audio device. Use the
audio settings in your sound control panel/preferences to select
your headset as the default audio device.

For Windows XP systems

• Go to Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio tab.

• Select your headset as the "Sound playback" default device.

Supported Operating Systems: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8.1, 10

• Go to Control Panel > Sound

• Highlight the headset, select the Set Default > Default
Communications Device from the drop-down list and click OK.

For Mac OS X

• Choose Apple menu > System Preferences > Sound > Output tab.

• Select your headset in the "Select a device for sound output"
window.

Callers cannot hear me. Headset is muted. Slide the mute button up to unmute the
microphone.

Headset microphone boom aligned incorrectly. Align the headset
boom with your mouth.

The analog headset is not set as the default Voice device. Use the
audio settings in your sound control panel/preferences to change
the input device.

For Windows XP systems

• Go to Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio tab.

• Select your headset as the "Sound recording" default device.

Supported Operating Systems: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8.1, 10

• Go to Control Panel > Sound > Recording tab.

• Highlight the headset, select the Set Default button and click OK.

For Mac OS X

• Choose Apple menu > System Preferences > Sound > Input tab.

• Select your headset in the "Select a device for sound input" window

The sound in the headset is
distorted.

I can hear an echo in the headset.

Lower the listen volume on your softphone until the distortion
disappears.

Adjust volume on headset.

The other headset I was using to
listen to music does not work any
more.

The analog headset will set itself as the default audio device in
Windows. Use the audio settings in your sound control panel/
preferences to change the audio device.

For Windows XP systems

• Go to Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio tab.

Vianmääritys

Headset
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• Under “Sound Playback”, change the default setting from your
headset to your device choice.

Supported Operating Systems: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8.1, 10

• Go to Control Panel > Sound > Recording tab.

• Highlight your device choice, select the Set Default button and
click OK.

For Mac OS X

• Choose Apple menu > System Preferences and click Sound.

• Click Output, and then select “Internal Speakers” or your device
choice.

My phone is not finding my headset
during a call or while listening to
music.

When on a call or listening to music, make sure that audio is
routing to the desired headset by going to your settings and
ensuring it is defaulted.

My headset does not show in my
Playback devices list.

Supported Operating Systems: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8.1, 10

• With the headset plugged in, go to Control Panel > Sound, under
Playback tab, right click within frame, left click to check "Show
Disabled Devices" pop-up menu.
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EN
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

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

HU
+44 (0)1793 842443*

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

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

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

TR
+44 (0)1793 842443*

*Tuki englanniksi

Lisätietoja takuun yksityiskohdista on osoitteessa plantronics.com/warranty.

Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?
plantronics.com/support
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