
Blackwire 3200 -sarja
Johdollinen kuulokemikrofoni, joissa
on puhelunhallinta johdon säätimillä
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Kuvak
keet

Johdon säädin Merkkivalot Tehtävä

Puhelupainike Vilkkuu vihreänä Saapuva puhelu

Palaa vihreänä Puhelu käynnissä

Äänenvoimakkuude
n lisäyspainike

Lisää äänenvoimakkuutta

Äänenvoimakkuude
n vähennyspainike

Vähentää äänenvoimakkuutta

Mykistyspainike Palaa punaisena Kuuloke on mykistetty

Yleiskatsaus
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Kytke kuulokkeeseen virta liittämällä se tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen.

Voit liittää kuulokkeen kahdella tavalla:

1 USB-A- / USB-C-liitännällä
HUOMAUTUS Kuulokkeen puhelunhallinnan toiminnot voivat vaihdella mobiililaitteissa.

2 3,5 mm:n liitännällä*
HUOMAUTUS Kuulokkeen puhelunhallinnan toiminnot eivät ole käytettävissä.

* 3,5 mm:n liitäntä saatavana vain Blackwire 3215/3225 -kuulokkeisiin.

Voit mukauttaa laitteen toimintaa määrittämällä lisäasetuksia ja valintoja Poly Lens -
työpöytäsovelluksella. Puheluihin vastaaminen, niiden lopettaminen ja mykistäminen
laitteesta ei toimi kaikissa puhelinohjelmistoissa, ennen kuin tietokoneeseen on asennettu
Poly-sovellus. Lataa: poly.com/lens.

HUOMAUTUS Laiteasetukset ovat käytettävissä myös Plantronics Hub -
työpöytäsovelluksessa.

Päivitä Poly-laite
Paranna Poly-laitteen suorituskykyä ja lisää uusimpia ominaisuuksia pitämällä
laiteohjelmisto ja ohjelmisto ajan tasalla.

Päivitä laite tietokoneella Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelman avulla. Lataa päivitys
osoitteesta poly.com/lens.

Päivityksen aikana:

• Älä käytä Poly-laitetta ennen kuin päivitys on valmis.

• Älä aloita toista päivitystä toisesta laitteesta.

Asentaminen

Ohjelmiston lataaminen
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• Älä suoratoista mediasisältöä.

• Älä vastaa puheluihin tai soita puheluita.
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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.

Säätäminen

Pääsangan
säätäminen

Puomin asettaminen

Puomin säätäminen
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Kuulokkeen puhelunhallinta on ohjelmistokohtainen ominaisuus ja edellyttää
yhteensopivaa puhelinohjelmistoa. Jos Poly Lens -työpöytäsovellus (poly.com/lens) ei ole
asennettu eikä käytössä ole yhteensopivaa puhelinohjelmistoa, paina ensin kuulokkeen
puhelupainiketta ja vastaa puheluun tai lopeta/soita puhelu käyttämällä
puhelinohjelmistosovellusta.

Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen
Napauta puhelupainiketta tai käytä puhelinohjelmistoa.

Soittaminen
Soita puhelu puhelinohjelmistosovelluksessa.

Uudelleenvalinta
Jos käynnissä ei ole puhelua, voit soittaa uudelleen viimeksi valittuun numeroon
painamalla puhelupainiketta kaksi kertaa.

Pito
Aseta puhelu pitoon pitämällä puhelupainiketta painettuna kahden sekunnin ajan.

Kuunteluvoimakkuus
Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) tai vähennyspainiketta (–).

Kuulokkeen mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen (puhelinohjelmisto)
Soita koepuhelu puhelinohjelmistolla ja säädä ohjelmiston ja PC:n äänenvoimakkuutta.

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana painamalla mykistyspainiketta kuulokkeen
johdon ohjaimesta. Voit poistaa mykistyksen painamalla samaa painiketta uudelleen.

Johdon ohjaimen käyttö

Puhelun soittaminen,
puheluun vastaaminen

ja puhelun
lopettaminen

Äänenvoimakkuus

Mykistys
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Kuulokkeesta kuuluu korkea
ääni.

• Varmista, että 3,5 mm:n liitäntä on kunnolla liitetty
kuulokkeen ohjaimeen.

En kuule soittajan ääntä. • Toistoäänen voimakkuus on liian pieni. Paina kuulokkeen
äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja/tai varmista, että
tietokoneen äänenvoimakkuus on asetettu oikein.

• Kuuloketta ei ole määritetty oletusäänilaitteeksi. Valitse
kuuloke oletusäänilaitteeksi ääniohjauspaneelissa/
asetuksissa olevien ääniasetusten avulla.

• Varmista, että 3,5 mm:n liitäntä on kunnolla liitetty
kuulokkeen ohjaimeen.

Soittajat eivät kuule ääntäni. • Kuuloke on mykistetty. Poista mikrofonin mykistys
napauttamalla mykistyspainiketta.

• Kevytkuulokkeen mikrofonipuomi on väärässä asennossa.
Aseta kuulokkeen puomi siten, että se osoittaa suutasi kohti.

• Kuuloketta ei ole määritetty oletusäänilaitteeksi. Muuta
äänitulolaite ääniohjauspaneelissa/asetuksissa olevien
ääniasetusten avulla.

• Varmista, että 3,5 mm:n liitäntä on kunnolla liitetty
kuulokkeen ohjaimeen.

Kuulokkeen ääni kuulostaa
vääristyneeltä.

Kuulokkeen ääni kaikuu.

• Vähennä kuunteluäänen voimakkuutta, kunnes vääristymä
häviää.

• Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

• Varmista, että 3,5 mm:n liitäntä on kunnolla liitetty
kuulokkeen ohjaimeen.

Kun käytän kuuloketta
puhelinohjelmiston kanssa,
kuulokkeen puhelunhallinnan
painikkeet ja mykistyspainike
eivät toimi.

• Varmista, että käyttämääsi puhelinohjelmistoa tuetaan
osoitteesta www.plantronics.com/softphonecompatibility.

• Joissakin puhelinohjelmistoissa kuulokkeen
puhelunhallinnan toimintojen (vastaaminen/lopettaminen,
mykistäminen) käyttöönotto edellyttää Poly Lens -
työpöytäsovellus-ohjelmiston asentamista. Katso kohta 
Lataa ohjelmisto.

• Mobiililaite ei välttämättä tue puhelunhallinnan toimintoja.
Tarkista yhteensopivuus laitteen valmistajalta.

Musiikin kuunteluun
aikaisemmin käyttämäni
kevytkuuloke ei toimi enää.

• Kuuloke määrittää itsensä Windowsin oletusäänilaitteeksi.
Muuta äänilaite ääniohjauspaneelissa/asetuksissa olevien
ääniasetusten avulla.

Puhelimeni ei löydä kuuloketta
puhelun tai musiikin kuuntelun
aikana.

• Varmista, että ääni on ohjattu oikeaan kuulokkeeseen
puhelun tai musiikin kuuntelun aikana valitsemalla
oletuslaite asetuksista.

Vianmääritys

Kuulokemikrofoni
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Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2022 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Poly, propellikuvio ja Poly-logo ovat
Plantronics, Inc:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa
omaisuutta. Plantronics Inc:n valmistama.

211088-10 02.22
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