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Tervetuloa
Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää Blackwire 

C435 -kevytkuulokkeen käyttöohjeet. 

Laitteen turvallisuusohjeet löytyvät Pikaoppaasta. Tutustu ohjeisiin ennen laitteen asentamista 

tai käyttöönottoa.

Järjestelmävaatimukset 

Tietokone
•	 Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows XP®, Windows Vista®, Windows® 7 

•	 Suoritin: 400 MHz Pentium® tai vastaava (vähintään); 1 GHz Pentium tai vastaava (suositus) 

•	 RAM-muisti: 96 Mt (vähintään), 256 Mt (suositus) 

•	 Kiintolevy: 280 Mt (vähintään), 500 Mt (suositus) 

•	 Microsoft Windows XP - Service Pack 3 (SP3) tai uudempi (suositus)  
Microsoft Windows Vista - Service Pack 1 (SP1) tai uudempi (suositus)

Näyttö
•	 Vähintään 800 x 600, 256 väriä

•	 Suositus: 1024 x 768 High Color, 32-bittinen 

Selain
•	 Internet Explorer® 6 tai uudempi (pakollinen)  

TUOTTEEN INTERNET-REKISTERÖINTI
Rekisteröi laitteesi osoitteessa plantronics.com/productregistration,  
jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen palvelun ja teknisen tuen.

Tekninen tuki
Osoitteessa plantronics.com/support on lisätietoja teknisestä tuesta, usein kysyttyjä 

kysymyksiä sekä tietoja laitteiden yhteensopivuudesta ja käytöstä. 



Suuret ja pienet geelikorvaosat ja monoliittimen kotelo

KantolaukkuBlackwire C435 -kuuloke
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Pakkauksen sisältö
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Kuulokkeen ominaisuudet

1

14

 1 Melua vaimentava mikrofoni
 2 Oikea kaiutin
 3 Oikea korvasanka 
 4 Geelityyny (asennettu)
 5 Vasen korvasanka
 6 Geelityyny (asennettu)
 7 Vasen kaiutin 

 8 Stereojohtojen yhdistin 
 9 Mono/stereo-liitäntä 
 10 Johdon säätimet
 11 Mykistys, mykistyksen poisto
 12 Äänenvoimakkuuden säätö
 13 Puheluun vastaaminen ja puhelun  
     lopettaminen
 14 USB-liitin

2 3 4 5 6 7

131198 1210
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Varusteet
(Myydään erikseen)

Pääsanka ja kotelo niille, jotka haluavat käyttää niskasankaa. Tämä lisävaruste (jonka mukana 
tulee isompi kotelo) myydään erikseen.
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Kuulokkeen liittäminen
Liitä kuuloke tietokoneen USB-porttiin.

HUOMAUTUS Lataa Plantronics-ohjelmisto puhelunhallintaa ja muita ominaisuuksia varten 
osoitteesta http://www.plantronics.com/businesssoftware.

Kuulokkeen asettaminen päähän
Kuulokkeessa on valmiina korvasanka ja keksikokoinen geelityyny. 

1 Aseta geelityyny korvaasi siten, että sanka on korvasi päällä, ja käännä mikrofonipuomia 
eteenpäin. Mikrofonin tulee osoittaa suupieltä. Jos kuuloke ei asetu hyvin, voit kääntää 
korvasankaa ja geeliosaa sopimaan korvaasi paremmin.

Kuulokkeen käyttäminen
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2 Mikrofoni on asetettu valmiiksi kuulokkeen vasemmalle puolelle, mutta se on hyvin helppo 
vaihtaa oikean korvan puolelle, jos se sopii sinulle paremmin. Sinun tarvitsee vain vetää 
korvasangat kaiuttimesta, kääntää ne ja asettaa takaisin. 

3 Kuulokkeeseen on asennettu valmiiksi keskikokoiset geelityynyt. Jos kuuloke ei tunnu 
miellyttävältä tai se on epävakaa, voit helposti vaihtaa sopivan geelityynyn. Poista 
kaiuttimessa oleva geelityyny ja vaihda sen tilalle toinen geelityyny.

Suuri Pieni

4 Kun kuuloke on päässäsi, aseta mikrofonin kärki lähelle suupieltä säätämällä joustavaa puomia. 
Puomin voi muotoilla kasvojen muotojen mukaan.

 2"
50.8 mm
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5 Jos et halua kaiutinta kumpaankin korvaan (koskaan tai vain joskus), voit irrottaa toisen 
kaiuttimen alla kuvatusta liitoskohdasta. Tämä vaihtaa kuulokkeen automaattisesti stereosta 
monoon (ja yhdistettäessä päinvastoin).

*

*Kuulokkeen mukana toimitetaan kansi liittimelle tilanteisiin, joissa kuuloketta käytetään 
monokuulokkeena. 

Säätimet johdossa

Puheluun 
vastaaminen 
ja puhelun 
lopettaminen 

Toimintoa voidaan käyttää puheluun vastaamiseen tai puhelun 
lopettamiseen suoraan kuulokkeesta yhdellä painalluksella. LED-valo 
vilkkuu vihreänä, kun puhelu on tulossa ja palaa vihreänä, kun puhelu on 
käynnissä.

Äänenvoimakkuus Äänenvoimakkuutta voi säätää lisäys- ja vähennyspainikkeella.

Mykistys Mykistyspainikkeen painaminen kerran mykistää mikrofonin. Punainen 
LED-valo palaa, kun mykistys on käytössä. Painikkeen painaminen 
uudelleen poistaa mikrofonin mykistyksen.

HUOMAUTUS Lataa Plantronics-ohjelmisto puhelunhallintaa ja muita ominaisuuksia varten 
osoitteesta http://www.plantronics.com/businesssoftware.

TÄRKEÄÄ Älä käytä kuulokemikrofonia suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. 
Suuri äänenvoimakkuus saattaa aiheuttaa kuulovaurion. Käytä aina kohtuullista 
äänenvoimakkuutta. Lisätietoja kuulokkeista ja kuulosta on osoitteessa  
plantronics.com/healthandsafety.
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Pidike
Pidikkeen ansiosta käyttö on miellyttävämpää, koska se vähentää korvaosaan kohdistuvaa 
johdon painoa. Se vähentää myös USB-kaapelin nykimistä, kun liikut poispäin tietokoneesta 
kuuloke päässäsi.

Stereojohdon yhdistin
Estää johtosotkuja, kun kuulokkeen pidike irrotetaan. Yhdistimen käyttö on suositeltavaa myös 
silloin, kun johto kerätään koteloon.

Käytännöllisiä vihjeitä
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Pöytäjohtojen yhdistin
Jos haluat lyhentää pöydällä olevaa johtoa, kerää ylimääräinen johto pöytäjohtojen 
yhdistimeen.
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Ongelma Ratkaisu

En kuule. Varmista, että C435 on asetettu kuuntelun oletuslaitteeksi Windowsissa.

Varmista, että C435 on asetettu äänilaitteeksi puhelinohjelmistoon 
(katso puhelinohjelmiston valmistajan ohjeet toistolaitteen 
muuttamisesta).

Varmista, että kuulokkeen, Windowsin ja puhelinohjelmiston 
äänenvoimakkuutta ei ole vaimennettu.

Minua ei kuulla. Varmista, että C435 on asetettu kuuntelun oletuslaitteeksi Windowsissa.

Varmista, että C435 on asetettu äänilaitteeksi puhelinohjelmistoon 
(katso puhelinohjelmiston valmistajan ohjeet toistolaitteen 
muuttamisesta).

Varmista, ettei puhelinohjelmistoa ja kuuloketta ole mykistetty.

En voi vastata puheluun 
kuulokkeella.

Varmista, että C435 on asetettu äänilaitteeksi puhelinohjelmistoon 
(katso puhelinohjelmiston valmistajan ohjeet toistolaitteen 
muuttamisesta).

Katso lisätietoja Plantronicsin yhteensopivuusoppaasta  
(http://www.plantronics.com/compatibiltyguide). Saatat joutua 
lataamaan ohjelmiston, ennen kuin voit ottaa puhelunhallinnan käyttöön 
tietyssä puhelinohjelmistossa.

http://www.plantronics.com/businesssoftware

En voi poistaa 
kuulokkeen mykistystä 
puhelinohjelmistolla / en voi 
poistaa puhelinohjelmiston 
mykistystä kuulokkeella.

Puhelinohjelma saattaa edellyttää Plantronics-ohjelmistoa, ennen kuin 
mykistyksen hallinnan voisi synkronoida tietokoneen ja kuulokkeen 
välillä.

Katso lisätietoja Plantronicsin yhteensopivuusoppaasta  
(http://www.plantronics.com/compatibiltyguide). Saatat joutua 
lataamaan ohjelmiston, ennen kuin voit ottaa puhelunhallinnan käyttöön 
tietyssä puhelinohjelmistossa.

http://www.plantronics.com/businesssoftware

Kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden 
säätimellä ei voi 
säätää Windowsin 
äänenvoimakkuutta.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus on paikallinen, jos et ole asentanut 
Plantronics-ohjelmistoa. Ohjelmisto synkronoi äänenvoimakkuuden 
Windowsiin.

http://www.plantronics.com/businesssoftware

Vianmääritys



Congratulations!
The product you have just purchased carries the TCO Certified Headsets 2 label. This means that your headset is designed and 
manufactured according to some of the strictest performance and environmental criteria in the world. The manufacturer of this 
headset has selected it to be certified to TCO Certified Headsets 2 as a sign of usability, high performance and reduced impact 
on the natural environment. 

Products certified to TCO Certified Headsets 2 are specifically designed for limiting the risk for hearing impairment. The headsets have acoustic limit 
protection to protect the user from sudden “sound-spikes” caused by interference on the telephone lines.
Other features of TCO Certified Headsets 2:
Ergonomics
•	Volume	control,	individual	adjustment	and	adaptation,	replaceable	parts	and	quality	durability.
Energy
•	Low	energy	consumption	on	the	charging	station.
Emissions
•	Low	SAR	value.	Low	electromagnetic	fields	surrounding	the	charger.
Ecology
•	Product	is	designed	for	recycling.	Manufacturer	must	have	a	certified	environmental	management	system	such	as	EMAS	or	ISO	14	001
•	Restrictions	on

o Chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o Hazardous heavy metals such as cadmium, mercury, hexavalent chromium and lead.

All TCO labelled products are verified and certified by TCO Development, an independent third party labelling organization. For over 20 years, 
TCO	Development	has	been	at	the	forefront	of	moving	the	design	of	IT	equipment	in	a	more	user-friendly	direction.	Our	criteria	are	developed	in	
collaboration with an international group of researchers, experts, users and manufacturers. Since the program’s inception, TCO labelled products have 
grown	in	popularity	and	are	now	requested	by	users	and	IT-manufacturers	all	over	the	world.

Full specifications and lists of certified products can be found on our homepage – www.tcodevelopment.com

TARVITSETKO OHJEITA?

plantronics.com/support
Plantronics, Inc.
345 Encinal

Santa Cruz, CA 95060 USA

United States

Plantronics BV
South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands
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