
KÄYTTÖOPAS 

Blackwire™ C420



Tuotteen internet-rekisteröinti
Rekisteröi laitteesi osoitteessa plantronics.com/productregistration, jotta voimme tarjota 
sinua parhaan mahdollisen palvelun ja teknisen tuen.

Tekninen tuki
Lisätietoja teknisestä tuesta, usein kysyttyjä kysymyksiä sekä tietoja laitteiden 
yhteensopivuudesta ja käytöstä on osoitteessa plantronics.com/support. Saat apua myös 
Plantronicsin teknisestä tuesta (Technical Assistance Center, TAC). 

Sisällysluettelo

Tervetuloa
Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan 
tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan kannalta tärkeät henkilökohtaisen 
viestinnän ja viihteen sovellukset. Lisätietoja on sivustossa plantronics.com, jossa voit 
käyttää ympärivuorokautista tukea, selata tietokantaa, käydä chat-keskusteluja ja esittää 
kysymyksiä. Sivustossa on myös useita erilaisia asennusopetusohjelmia, jotka nopeuttavat ja 
helpottavat asetusten määritystä. 

Laitteen pikaoppaassa on tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta käytöstä. Tutustu 
ohjeisiin ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.

Ominaisuudet

Pakkauksen sisältö
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  VAROITUS Älä käytä kevytkuuloketta/kuulokemikrofonia korkealla 
äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Suuri äänenvoimakkuus saattaa aiheuttaa kuulovaurion. 
Käytä aina kohtuullista äänenvoimakkuutta. Lisätietoja Lisätietoja kuulokkeista ja kuulosta on 
osoitteessa plantronics.com/healthandsafety.
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  HUOMAUTUS Suosittelemme, että asennat Plantronics-ohjelmiston. 
Kuulokemikrofoni toimii myös ilman tätä ohjelmistoa, mutta ohjelmisto on asennettava, 
jos haluat käyttää Unified Communications -viestintäsovelluksen puhelujen vastaamis- ja 
lopettamistoimintoja johdossa olevalla säätimellä. Siirry sivustoon  
plantronics.com/software ja valitse Software Downloads -välilehti. Lataa ja asenna 
ohjelmisto ohjeiden mukaan.

Blackwire C420

Kotelo

Mykistystoiminnon LED-merkkivalo
Suurenna äänenvoimakkuutta

Vastaus/lopetus 

Pienennä äänenvoimakkuutta



Plantronics-ohjelmiston asentaminen 
Jos haluat vastata puhelinohjelmiston kautta tuleviin puheluihin ja lopettaa puheluita 
kuulokkeen puhelunhallintapainikkeen avulla, asenna Plantronics Unified Runtime 
Engine -ohjelmisto. Ohjelmisto toimitetaan Plantronics-laitteen mukana tai sen voi ladata 
Internetistä.

1. Jos käytettävissä on Plantronics-CD-levy, aseta se tietokoneen levyasemaan ja noudata 
asennusohjeita. 

2. Vaihtoehtoisesti voit ladata ohjelmiston uusimman version osoitteesta  
plantronics.com/software.

3. Puhelinohjelmisto saattaa pyytää sinua valitsemaan käytettävän äänilaitteen. Lisätietoja 
on puhelinohjelmiston käyttöohjeissa.

Määrittäminen ja tila

Plantronics Control Panel sisältyy tyypilliseen asennukseen. Aloita valitsemalla Windowsin 
Käynnistä-valikosta Ohjelmat ja Plantronics Control Panel. Plantronics Control Panel 
-näkymässä näet sovelluksen tilan ja voit muuttaa laitteen parametreja sekä määrittää 
asetuksia.

Ohjelmistopäivityksen hallinta

Kaikki Plantronics-laitteen ohjelmistot voidaan päivittää etätoiminnolla, kun uusia 
päivityksiä on saatavana. Voit muuttaa päivitysasetuksia valitsemalla Windowsin 
Käynnistä-valikosta ensin Ohjelmat ja sitten Plantronics Update Manager. Voit muun 
muassa valita uusien päivityksien automaattisen tai manuaalisen haun. 

Virran kytkeminen

Blackwire C420:n virran kytkeminen

USB-kevytkuulokkeen virta kytkeytyy automaattisesti, kun kuuloke kytketään tietokoneen 
USB-porttiin. 
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Kuulokkeen ominaisuudet

1

Kuulokeosa

Kuulokkeen johto

Korvatyyny

Puomi

Melua vaimentava 
mikrofoni

2. Mikrofonin puomin ja pantaosan säätäminen
2.1 Käännä mikrofonipuomia, kunnes se on suusi suuntaisesti.     

2.2 Pidennä tai lyhennä pantaa, kunnes se istuu mukavasti. Pehmusteiden 
pitäisi levätä mukavasti korviesi keskellä.

2.1

2
2.2



Äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää kuulokkeen kuunteluvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuus- ja 
mykistyspainikkeen yläosaa (+). Pienennä kuuntelun äänenvoimakkuutta painamalla 
äänensäätöpainikkeen alaosaa (–).

Lisätietoja puhelinohjelmiston kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuuden 
säätämisestä on puhelinohjelmiston ohjeissa.

Voit säätää tietokoneen äänilaitteen kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuutta 
Ohjauspaneelin kohdassa Ääni ja äänilaitteet.

Puhelun mykistäminen

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana painamalla sen mykistyspainiketta. Kun 
laite on mykistetty, mykistyksen merkkivalo syttyy. 

Voit poistaa mykistyksen painamalla samaa painiketta uudelleen.

Puhelun asettaminen pitoon

Jos puhelinohjelmisto tukee tätä toimintoa, voit siirtää puhelun pitoon painamalla vastaus- 
ja lopetuspainiketta 2 sekuntia. Katso puhelimen käyttöoppaasta lisätietoja toiminnoista, 
jotka ovat käytettävissä puhelun ollessa pidossa. Vastaus- ja lopetuspainikkeen 
painaminen uudelleen poimii puhelun pidosta.

Medianhallinta
Plantronics-ohjelmistossa käyttäjä voi valita useita eri tapoja ohjata tuetuista mediasoittimista 
tulevaa ääntä puheluun vastattaessa ja sitä katkaistaessa. Media Player (Mediasoitin) 
-ominaisuus on Plantronics Control Panel -ohjauspaneelissa Preferences (Ominaisuudet) 
-välilehdellä. Valitse Käynnistä>Ohjelmat>Plantronics>Plantronics Control Panel. 
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Kevytkuulokkeen käyttäminen 

Vastaaminen, soittaminen ja puheluiden lopettaminen  

Soita puhelu valitsemalla numero puhelinohjelmistossa.

Vastaa puheluun tai lopeta puhelu painamalla puhelunhallintapainiketta.

Puhelinohjelmistot, jotka eivät ole yhteensopivia Plantronics-ohjelmiston kanssa 
Tarkista ajan tasalla oleva luettelo yhteensopivista puhelinohjelmistoista osoitteesta 
plantronics.com/software. Mikäli Plantronics-ohjelmisto ei tue nykyistä 
puhelinohjelmistoasi, puheluiden havaitseminen ja niihin vastaaminen tai niiden lopettaminen 
etänä ei onnistu. Kuulokkeiden puhelupainikkeen painaminen ei toimi, vaan puheluun on 
vastattava puhelinohjelmiston avulla.

3. Puomin kääntäminen säilytyskoteloa varten
3.1 Käännä puomia niin, että se asettuu pantaosan suuntaisesti kuvan 

osoittamalla tavalla.

3.2 Taita korvatyynyt kuvan mukaisesti.

3.3 Aseta koteloon.

3.1

3 3.2

3.3



Ongelma Ratkaisu

En kuule soittajan ääntä. •  USB-kuuloketta ei ole määritetty 
oletusäänilaitteeksi. Valitse Windowsin 
ääniasetuksista Äänet ja äänilaitteet ja 
määritä äänilaitteeksi Blackwire C420.

•  Toistoäänen voimakkuus on liian pieni. 
Paina kuulokkeen äänenvoimakkuuden 
lisäyspainiketta.

Soittajat eivät kuule ääntäni. •  Kuuloke on mykistetty. Poista mykistys 
käytöstä painamalla kevytkuulokkeen 
mykistyspainiketta. 

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

•  USB-kuuloketta ei ole määritetty äänen 
nauhoittamisen oletuslaitteeksi. Valitse 
Windowsin ääniasetuksista Äänet ja 
äänilaitteet ja määritä Säädöt-välilehdellä 
äänen nauhoittamisen oletuslaitteeksi 
Blackwire C420.

Kuulokkeen ääni kuulostaa 
vääristyneeltä. Kuulokkeen ääni 
kaikuu.

•  Vähennä kuunteluäänen voimakkuutta, 
kunnes vääristymä häviää.

•  Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta. 

Musiikin kuunteluun aikaisemmin 
käyttämäni kevytkuuloke ei toimi 
enää.

•  USB-kuuloke määrittää itsensä 
Windowsin oletusäänilaitteeksi. 
Voit vaihtaa äänilaitetta Windowsin 
ääniasetusten kohdasta Äänet ja 
äänilaitteet.

Kuuloke lakkaa vastaamasta 
painikkeiden painalluksiin.

•  Kun tietokone on valmius- tai 
virransäästötilassa, USB-kuulokkeeseen 
ei tule virtaa. Varmista, että tietokone on 
aktiivisessa tilassa.

Kuuloke ei toimi sen kuulokkeen 
kanssa, jota käytän tietokoneessani. 
(En voi vastata puheluun tai 
lopettaa sitä kuulokkeen 
puhelunhallintapainikkeesta).

•  Tarkista puhelinohjelmiston  
yhteensopivuus osoitteessa  
plantronics.com/software, jotta tiedät, 
voiko sillä vastata puheluihin ja katkaista 
ne.

•  Kun tietokone on valmius- tai 
virransäästötilassa, USB-sovittimeen ei 
tule virtaa. Varmista, että tietokone on 
aktiivisessa tilassa.

•  Varmista, että Plantronics-ohjelmisto on 
asennettu ja käynnissä. 

Vianmääritys

8

 
©2010 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Plantronics, logon design, Blackwire ja Sound Innovation ovat 
Plantronics, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity 
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat tavaramerkkien omistajien omaisuutta.

82873-20– (03.10)

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
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Tel: 800-789-4971

plantronics.com 

For product support contact us at plantronics.com/support.


