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Johdollinen Bluetooth®-ominaisuudella 
varustettu USB-kuuloke

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

C710/C720 Bluetooth -kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet. 

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

Blackwire C710/C720 – uuden sukupolven tekniikkaa.

Tärkeimmät ominaisuudet ja Smart Sensor™ -tekniikka:

• Automaattinen vastaus, kun asetat kuulokkeen päähän.

• Automaattinen puhelunsiirto matkapuhelimen ja kuulokkeen välillä.

• Automaattinen puhelinohjelmiston läsnäolotilan päivitys.

• Integroidun A2DP-ominaisuuden (Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth) avulla voit 
toistaa äänitiedostoja tai muuta ääntä.

• Ääni-ilmoitukset kertovat virran kytkemisestä sekä akun ja yhteyden tilasta.

Järjestelmävaatimukset 

Tietokone
• Tuetut käyttöjärjestelmät:  

 Windows XP®SP3 tai uudempi, 
 Windows Vista® SP1 tai uudempi,  
 Windows® 7 SP1 tai uudempi,  
 MAC OS X 10.6.8 tai uudempi.

• 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)

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.



 4

Pakkauksen sisältö

 1 Blackwire C710 -kuuloke, johdon ohjain (yksikanavainen) tai

 2 Blackwire C720 -kuuloke, johdon ohjain (stereo)

 3 Blackwire C710/C720 -mallin USB-kaapeli 

 4 Kantolaukku

1 2

3

TAI

4
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Kuulokkeen ominaisuudet

 1 Oikean korvan korvatyyny
 2 Säädettävä pääsanka
 3 Vasemman korvan korvatyyny
 4 Melua vaimentava mikrofoni
 5 Matkapuheluiden ja Bluetooth-radion 
hallintapainike (käytössä / pois käytöstä)

6 Äänenvoimakkuuden säätöpainike
 7 Johdon ohjain
 8 Mykistys- / mykistyksen poisto -painike
 9 Puhelinohjelmiston puhelupainike
 10 USB-kaapeli/liitin

2 3

4679 8 510

1
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Lisävarusteet/varaosat
(Myydään erikseen).

Kantolaukku

Vaahtomuoviset korvatyynyt Keinonahkaiset korvatyynyt

Blackwire C710/C720 -mallin USB-kaapeli 

HuomauTuS: Katso lisätietoja lisävarusteista ja varaosista osoitteesta  
plantronics.com/accessories.
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Johdon säätimet

matkapuhelupainike Voit vastata puheluun tai lopettaa puhelun suoraan kuulokkeesta 
yhdellä painalluksella. LED-valo vilkkuu nopeasti sinisenä, kun puhelu 
on tulossa, ja hitaasti sinisenä, kun puhelu on käynnissä. Painamalla 
tätä painiketta pitkään voit ottaa Bluetooth-radion käyttöön tai 
poistaa sen käytöstä manuaalisesti. Tällöin Bluetooth-radion tilana 
säilyy viimeksi tunnistettu tila.

Puhelinsovelluksen 
puhepainike

Voit vastata puheluun tai lopettaa puhelun suoraan kuulokkeesta 
yhdellä painalluksella. LED-valo vilkkuu nopeasti vihreänä, kun puhelu 
on tulossa, ja hitaasti vihreänä, kun puhelu on käynnissä. Painamalla 
tätä painiketta keskipitkään voit myös asettaa soittajan pitoon.

Äänenvoimakkuus Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla 
säätöpainiketta ylös ja alas.

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

varoITuS 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.

Kuulokkeen käyttäminen
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Kevytkuulokkeen käyttäminen
1 Säädä pääsankaa pidentämällä tai lyhentämällä sitä, kunnes se istuu hyvin. Aseta kuulokeosat 

paikalleen siten, että pehmusteet ovat mukavasti korviesi päällä.

2 C710-kuulokkeessa aseta T-päinen tukiosa korvan yläpuolelle.

3 Kun kuuloke on päässäsi, säädä joustavaa puomia siten, että sen kärki osoittaa kohti 
suupieltäsi. Puomin voi muotoilla kasvojen muotojen mukaan.

HuomauTuS Kuuloketta on tarkoitus käyttää niin, että puomi on kasvojen vasemmalla puolella. 
Jos kuitenkin haluat käyttää kuuloketta siten, että puomi on kasvojesi oikealla puolella, käännä 
mikrofonipuomia ylöspäin, kunnes se osoittaa kohti oikeaa suupieltäsi. Tällöin vasen ja oikea 
äänikanava vaihtavat paikkaa keskenään. 
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Kuulokemikrofonin kytkeminen tietokoneeseen
1 Kytke USB-kaapeli tietokoneeseen ja johdon säätimeen.

Kun kytket kuulokemikrofonin tietokoneeseen ensimmäisen kerran, kuulokkeessa oleva 
matkapuhelupainike vilkkuu punaisena ja sinisenä matkapuhelimen ja kuulokkeen pariliitoksen 
aloituksen merkiksi. 

HuomauTuS Jos et halua nyt muodostaa pariliitosta matkapuhelimen kanssa, kytke Bluetooth-
radio pois päältä painamalla matkapuhelupainiketta yli viiden sekunnin ajan. LED-valo palaa 
punaisena kaksi sekuntia. Katso lisätietoja kohdasta muut ominaisuudet .

Kuulokkeen lataaminen
HUOMAUTUS Uudessa kuulokkeessasi riittää virtaa muutamien matkapuhelujen soittamiseen ennen 
ensimmäistä lataamiskertaa. Kun kuuloke on kytketty tietokoneeseen, matkapuhelupainike palaa 
punaisena latauksen ajan ja sammuu, kun lataus on valmis. 

1 Kytke kuuloke pistorasiaan ja aseta se tasaiselle pinnalle, jota ei ole valmistettu metallista. 
Kuulokkeen anturit kalibroituvat täysin lataamisen aikana. 

Kuulokkeen lataaminen kestää noin kaksi tuntia. Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo 
sammuu. 

HUOMAUTUS Akku on aina ladattava huoneenlämmössä, eikä milloinkaan alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n 
lämpötilassa.

Kuulokkeen akun lataustasot
Kun Plantronics Spokes® -ohjelmisto on asennettu, ilmaisinalueella näkyy kuulokkeen kuvake, 
joka näyttää akun varaustilan. Plantronics-ohjelmiston akun varaustilan ilmaisin kertoo neljästä 
eri lataustasosta: 25 %, 50 %, 75 % ja 100 %. Kuuloke on ladattava ainakin kerran täyteen, jotta 
akun varaustila kalibroituu kunnolla.

Puhelun soittaminen matkapuhelimella
1 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja etsi/lisää/löydä uusia Bluetooth-laitteita 

puhelimen asetusten avulla.

BlackBerry® Settings/options (asetukset/vaihtoehdot) > Bluetooth: On (käytössä) > Search for 
devices (hae laitteita). 
iPhone Settings asetukset) > General (yleistä) > Bluetooth > On (käytössä) (aloittaa laitteiden haun) 
Android™ -puhelin Settings (asetukset) > Wireless (langaton) > Bluetooth: On (käytössä) > Scan 
for devices (hae laitteita). 
Muut puhelimet Katso puhelimen käyttöoppaasta

Yhteyden muodostaminen, lataaminen ja puhelun 
soittaminen matkapuhelimella
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HUOMAUTUS Yleisimpien matkapuhelinten yksityiskohtaiset pariliitosohjeet löytyvät osoitteesta 
plantronics.com/easytopair

Blackwire C700 

2 Anna tarvittaessa salasana 0000.

Matkapuhelupainike lopettaa vilkkumisen, kun kuulokemikrofonilla on aktiivinen yhteys 
matkapuhelimeen.

3 Aseta kuuloke päähän ja soita koepuhelu matkapuhelimella. 

Matkapuhelupainike vilkkuu sinisenä puhelun aikana. 

4 Voit käyttää matkapuhelinta ilman tietokonetta irrottamalla USB-kaapelin johdon ohjaimesta.

HuomauTuS Kun olet irrottanut täyteen ladatun kuulokemikrofonin tietokoneesta, voit puhua 
matkapuheluita neljästä viiteen tuntia, ennen kuin kuuloke on ladattava. Kytke kuuloke uudelleen 
tietokoneeseen latausta varten. Matkapuhelupainike palaa punaisena latauksen ajan ja sammuu, 
kun lataus on valmis. 

5  Lopeta puhelu painamalla matkapuhelupainiketta.

vIHJE Kuulokkeen akun lataustaso näkyy iPhonen käyttäjillä puhelimen aloitusnäytössä. Kuulokkeen 
on oltava kytkettynä iPhoneen.

Puhelu ei katkea, vaikka riisuisit kuulokkeen, jos et paina matkapuhelupainiketta. Katso 
lisätietoja kohdasta Lisätoiminnot.

HuomauTuS Lataa Plantronics Spokes -ohjelmisto puhelunhallintaa ja muita ominaisuuksia 
varten osoitteesta plantronics.com/software.
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Soittaminen kuulokkeen ja Bluetooth-matkapuhelimen avulla

Puhelun soittaminen Valitse numero matkapuhelimen näppäimistöä käyttäen.

Edellisen numeron 
uudelleenvalinta*

Paina matkapuhelupainiketta kaksi kertaa. Kuulet matalan merkkiäänen 
kummankin painalluksen jälkeen. Kun kuulet kaksi matalaa ja yhden korkean 
merkkiäänen, edellinen numero on valittu uudelleen.

Äänentunnistustoiminnon 
käyttöönotto*

Paina matkapuhelupainiketta kaksi sekuntia. Kuulet merkkiäänen, jota seuraa 
toinen merkkiääni, kun äänentunnistustoiminto on otettu käyttöön.

* Ainoastaan matkapuhelimissa, jotka tukevat näitä toimintoja.

Vastaaminen ja puhelun lopettaminen kuulokkeen ja Bluetooth-matkapuhelimen avulla

Vastaaminen Paina lyhyesti matkapuhelupainiketta. 

Puheluun vastaaminen, kun 
puhut toista puhelua tietokoneen 
puhelinohjelmistossa

Lopeta puhelu puhelinohjelmistossa painamalla lyhyesti ohjelmiston 
puhelupainiketta. Vastaa sitten matkapuheluun painamalla 
matkapuhelupainiketta.

Puhelun lopettaminen Paina lyhyesti matkapuhelupainiketta.

Puhelun hylkääminen Paina matkapuhelupainiketta kahden sekunnin ajan, kunnes kuulet toisen 
yksittäisen pitkän ja matalan merkkiäänen. 

Puhelun siirtäminen 
matkapuhelimesta kuulokkeeseen

Kun puhelu on käynnissä, paina matkapuhelupainiketta kahden sekunnin ajan, 
kunnes kuulet yksittäisen merkkiäänen ja sen jälkeen yhden pitkän ja matalan 
merkkiäänen. 

Puhelun siirtäminen kuulokkeesta 
matkapuhelimeen

Kun puhelu on käynnissä, paina matkapuhelupainiketta kahden sekunnin 
ajan, kunnes kuulet yhden pitkän ja matalan merkkiäänen ja sen jälkeen kaksi 
matalaa ja yhden korkean merkkiäänen. Jos käytät C710/C720-kuuloketta, 
jossa on Smart Sensors -anturit, voit siirtää puhelun matkapuhelimeen 
ottamalla kuulokkeen pois päästä.

* Ainoastaan matkapuhelimissa, jotka tukevat tätä toimintoa. 

Matkapuhelupainikkeen toiminnot, kun kuuloke on yhdistetty tietokoneeseen ja 
matkapuhelimeen (ei puhelun aikana)

Uudelleensoitto 
matkapuhelimella viimeksi  
soitettuun numeroon*

Paina matkapuhelupainiketta kaksi kertaa.

Äänentunnistustoiminnon 
käynnistys matkapuhelimessa*

Paina matkapuhelupainiketta kaksi sekuntia.

* Ainoastaan matkapuhelimissa, jotka tukevat tätä toimintoa. 

HuomauTuS Lataa Plantronics Spokes -ohjelmisto puhelunhallintaa ja muita ominaisuuksia 
varten osoitteesta plantronics.com/software.

Matkapuhelupainikkeen LED-merkkivalot

Saapuva puhelu Vilkkuu nopeasti sinisenä

Käynnissä oleva puhelu Vilkkuu hitaasti sinisenä

Äänitiedostojen tai muun äänen 
toisto

Vilkkuu hitaasti sinisenä

Pariliitostila Vilkkuu punaisena ja sinisenä

Virran kytkeminen Palaa sinisenä (kaksi sekuntia)

Power off (Virta pois päältä) Palaa punaisena (kaksi sekuntia)
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1 Lataa Plantronics Spokes -ohjelmisto siirtymällä osoitteeseen plantronics.com/software ja 
valitsemalla "Lataa".

2 Jos USB-kaapeli on irrotettu, kytke se uudelleen johdossa olevaan ohjaimeen ja tietokoneeseen. 

3 Varmista, että kuuloke- ja mikrofoniasetukseksi tietokoneen puhelinohjelmistossa on 
määritetty Plantronics Blackwire C710/C720 alla kuvatun esimerkin mukaisesti:

Windows 7:n ääniasetukset (Pääset tähän näkymään valitsemalla Ohjauspaneeli > Ääni)
Oletusasetus: Kaikki tietokoneen äänet toistetaan kuulokkeessa.

Windows XP:n ääniasetukset (Pääset tähän näkymään valitsemalla Käynnistä > Ohjauspaneeli > 

Äänet ja äänilaitteet)

 

Blackwire C7xx

Blackwire C7xx

Blackwire C7xx

Blackwire C7xx

Oletusasetus: Kaikki tietokoneen äänet toistetaan kuulokkeessa.

4 Soita puhelu tietokoneen puhelinohjelmistolla. Puhelinohjelmiston puhelupainike vilkkuu 
hitaasti vihreänä puhelun aikana. 

Puhelun soittaminen tietokoneella
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HuomauTuS Jos ET asenna Spokes-ohjelmistoa, kuuloke toimii muuten tavallisen äänilaitteen 
tapaan, mutta et ehkä voi käyttää johdon ohjauspainikkeita puhelinohjelmiston kanssa. 

Soittaminen kuulokkeen ja tietokoneen puhelinohjelmiston avulla

Puhelun soittaminen Valitse numero tietokoneen puhelinohjelmistossa.

Vastaaminen ja puhelun lopettaminen kuulokkeen ja tietokoneen puhelinohjelmiston 
avulla

Puheluun vastaaminen Paina lyhyesti puhelinohjelmiston puhelupainiketta. 

Puheluun vastaaminen, kun 
puhut toista matkapuhelua

Lopeta matkapuhelu painamalla lyhyesti matkapuhelupainiketta. 
Vastaa sitten puhelinohjelmiston puheluun painamalla ohjelmiston 
puhelupainiketta.

Puhelun lopettaminen Paina lyhyesti puhelinohjelmiston puhelupainiketta.

Puhelinohjelmiston puhelupainikkeen LED-merkkivalot

Saapuva puhelu Vilkkuu nopeasti vihreänä

Käynnissä oleva puhelu Vilkkuu hitaasti vihreänä

Äänitiedostojen tai muun äänen toisto Vilkkuu hitaasti vihreänä
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Smart Sensor -tekniikka

Anturit havaitsevat, onko kuuloke korvallasi vai ei. Anturit ovat kaiuttimen kotelossa samalla 
puolella kuin mikrofonipuomi.

Automaattinen vastaus:
Kun kuuloke ei ole päässäsi.

Kun matkapuhelimeen tai tietokoneen 
puhelinohjelmistoon tulee puhelu, aseta 
kuuloke päähäsi ja laite vastaa puheluun 
automaattisesti. Puhelupainiketta ei tarvitse 
erikseen painaa.

Automaattinen taukotoiminto:
Kun toistat äänitiedostoja tai muuta ääntä. 

Kun toistat äänitiedostoja matkapuhelimestasi, 
ääni taukoaa, kun otat kuulokkeen pois päästä. 
Toisto käynnistyy uudelleen, kun asetat 
kuulokkeen päähäsi.

Huomautus Jos mediasoitin on ollut käytössä 
alle 10 sekuntia, soitin on käynnistettävä 
uudelleen itse. 

Huomautus Jos tauko kestää yli 5 minuuttia, 
mediasoitin on käynnistettävä uudelleen 
manuaalisesti. 

Huomautus Automaattinen taukotoiminto 
toimii vain matkapuhelimessa. Toistettaessa 
äänitiedostoja tietokoneella ääni ei taukoa 
automaattisesti.

Automaattinen puhelunsiirto:
Kuulokkeet päässä tai pois päästä.

Jos matkapuhelimeesi saapuu puhelu, 
kun kuuloke ei ole päässäsi, ääni ohjataan 
matkapuhelimeen. Kun asetat kuulokkeen 
päähäsi, ääni ohjautuu kuulokkeeseen 
automaattisesti.  

Jos kuuloke on jo päässäsi, kun puhelu saapuu, 
ääni ohjautuu kuulokkeeseen ja puheluun 
vastaaminen edellyttää matkapuhelupainikkeen 
painamista.

HUOMAUTUS Nämä toiminnot ovat oletusarvoisesti käytössä. Voit poistaa ne käytöstä Plantronics 
Control Panel -ohjauspaneelissa. Control Panelin käyttö edellyttää Plantronics Spokes -ohjelmiston 
lataamista. Asetusten muuttaminen edellyttää, että kuuloke on yhteydessä tietokoneeseen. Lataa 
Plantronics Spokes -ohjelmisto siirtymällä osoitteeseen plantronics.com/software ja valitsemalla 
"Lataa".

Muut ominaisuudet

Automaattinen yhdistäminen
Kun kuuloke on päässäsi

Muodostaa yhteyden kuulokkeen ja 
matkapuhelimen välille automaattisesti, kun 
Bluetooth-kuuloke on laitteiden toiminta-
alueella ja siihen on kytketty virta. Kuulet ääni-
ilmoituksen, kun kuuloke on yhdistetty.

Pariliitoksen muodostaminen manuaalisesti Kuulokkeen virran ollessa kytkettynä voit 
kytkeä Bluetooth-radion pois päältä painamalla 
matkapuhelupainiketta yli viiden sekunnin ajan. 

Kuulokkeen virran ollessa katkaistuna pidä 
matkapuhelupainiketta painettuna, kunnes 
painike vilkkuu punaisena ja sinisenä. 

Lisätoiminnot 
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Samanaikaisten tietokone- ja matkapuheluiden hallinta
Puhuessasi puhelua tietokoneen puhelinohjelmistolla voit vastata matkapuhelimeen tulevaan 
puheluun. Matkapuhelimen soittoääni kuuluu kuulokkeessa. Jos painat kuulokkeessa 
olevaa puhelinohjelmiston puhelupainiketta, ohjelmiston puhelu katkeaa. Vastaa sitten 
matkapuhelimeen tulevaan puheluun painamalla matkapuhelupainiketta.

HUOMAUTUS Matkapuhelimeen tulevaan puheluun vastaaminen lähettää äänen 
matkapuhelimeen, ja tietokoneen puhelinohjelmiston puhelu jää aktiiviseksi kuulokkeeseen.

Voit puhua matkapuhelimessa ja vastata tietokoneen puhelinohjelmistoon tulevaan puheluun.  
Tietokoneen puhelinohjelmiston puhelun soittoääni kuuluu kuulokkeessa puhelun aikana.

Jos painat kuulokkeessa olevaa matkapuhelupainiketta, puhelu matkapuhelimessa 
katkeaa. Vastaa sitten tietokoneen puhelinohjelmiston puheluun painamalla ohjelmiston 
puhelupainiketta.

Jos saat puhelun tietokoneen puhelinohjelmistoon ja matkapuhelimeen yhtä aikaa, voit vastata 
haluamaasi puheluun painamalla joko puhelinohjelmiston puhelupainiketta tai matkapuhelupainiketta.

Äänitiedostojen kuunteleminen A2DP:lla  
(Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth)

Blackwire C710/C720 -kuuloke pystyy toistamaan mediatiedostoja (esim. musiikkia, podcasteja 
jne.) A2DP-ominaisuudella varustetuista mobiililaitteista.

Toisto/tauko
Katso kohta Automaattinen taukotoiminto taulukosta Smart Sensor -toiminnot.

mukauttaminen

Muokkaa itsellesi sopivaksi 
Osoitteessa plantronics.com/myheadset voit päivittää ja mukauttaa kuulokettasi seuraavilla 
toiminnoilla:

• Ääni-ilmoitusten kieliasetukset

• Anturien ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

• Ääni-ilmoituksen "Mute off" (mykistys pois käytöstä) ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

• Mykistyksestä muistuttavan ääni-ilmoituksen "Mute on" (mykistys käytössä) asettaminen

• Julkistetut laiteohjelmistopäivitykset

• Plantronics-sovellukset, jotka parantavat handsfree-kokemustasi

HUOMAUTUS Kuulokkeesta saattaa kuulua odottamattomia ääni-ilmoituksia ja muita ääniä 
päivityksen aikana.

Toimintasäde
Jos matkapuhelu on käynnissä ja siirryt matkapuhelimen toimintasäteen ulkopuolelle, 
äänenlaatu heikkenee. Jos pysyt toimintasäteen ulkopuolella, käynnissä olevat puhelut 
keskeytetään. Puhelut aktivoituvat uudelleen, kun palaat takaisin toimintasäteen sisäpuolelle. 

Käyttäessäsi Blackwire C710/C720 -kuuloketta voit kulkea jopa 9 metrin päähän siihen 
yhdistetyistä laitteista, ennen kuin puhelu katkeaa. Kun yhteys katkeaa, kuulet ääni-ilmoituksen 
"Lost connection" (yhteys katkennut). 
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Kuulokkeen ohjaimet, merkkivalot ja ääni-ilmoitukset

Toimi näin LCD merkkiääni Ääni-ilmoitus

Ilmoitus 
puhelinohjelmistoon 
saapuvasta puhelusta

 - Vilkkuu nopeasti 
vihreänä

Soittoääni 
ohjelmoitavissa

 -

Puhelinohjelmiston 
puheluun vastaaminen ja 
puhelun lopettaminen

Paina lyhyesti 
puhelinohjelmiston 
puhelupainiketta.

Lyhyt vihreä 
välähdys

Vastaus: yksittäinen 
matala merkkiääni 
ja sen jälkeen kaksi 
matalaa ja yksi korkea 
merkkiääni. Lopetus: 
yksittäinen matala 
merkkiääni.

 -

Puhelinohjelmiston 
puhelun pikavastaus

Paina 
puhelinohjelmiston 
puhelupainiketta kahden 
sekunnin ajan

Lyhyt vihreä 
välähdys

Matala merkkiääni -

Äänenvoimakkuuden 
säätäminen (puhelun 
aikana)

Paina 
äänenvoimakkuuden 
säätöpainiketta ylös 
tai alas

Yksittäinen 
tietokoneen LED-
valon välähdys

Merkkiääni 
äänenvoimakkuuden 
muuttuessa. Kaksi 
merkkiääntä, kun 
enimmäis- tai 
vähimmäistaso on 
saavutettu.

 -

Mikrofonin mykistäminen Paina lyhyesti 
mykistyspainiketta. 

Käytössä: 
mykistyksen LED-
merkkivalo palaa. 
Pois käytöstä: 
mykistyksen LED-
merkkivalo ei pala.

Käytössä: yksi 
matala ja yksi korkea 
merkkiääni. Pois 
käytöstä: yksi korkea ja 
yksi matala merkkiääni.

Käytössä: "Mute On".  
Pois käytöstä: “Mute 
Off". 

Matkapuhelimen 
(Bluetooth) virran 
kytkeminen/
katkaiseminen

Paina 
matkapuhelupainiketta 
viisi sekuntia.

Päällä: merkkivalo 
palaa sinisenä 
kaksi sekuntia.  
Pois päältä: 
merkkivalo palaa 
punaisena kaksi 
sekuntia.

- Päällä: "Power on" 
(virta päällä) ja 
sen jälkeen "Phone 
Connected" (puhelin 
yhdistetty), "No 
Phone is connected" 
(ei yhdistettyä 
puhelinta) 
tai "Pairing" 
(pariliitoksen 
muodostaminen). 
Pois päältä: "Power 
off" (virta pois 
päältä).

Matkapuhelimen 
(Bluetooth) virran 
tarkistaminen

Paina lyhyesti 
matkapuhelupainiketta.

Lyhyt sininen 
välähdys

Lyhyt ja matala 
merkkiääni 

 -

Ilmoitus matkapuhelimeen 
saapuvasta puhelusta

- Vilkkuu nopeasti 
sinisenä

Soittoääni 
ohjelmoitavissa

-
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Toimi näin LCD merkkiääni Ääni-ilmoitus

Matkapuheluun 
vastaaminen ja puhelun 
lopettaminen

Paina lyhyesti 
matkapuhelupainiketta.

Lyhyt sininen 
välähdys

Vastaus: yksittäinen 
matala merkkiääni 
ja sen jälkeen kaksi 
matalaa ja yksi korkea 
merkkiääni  
Lopetus: yksittäinen 
matala merkkiääni.

-

Yhteyden muodostaminen 
matkapuhelimeen 
uudelleen sen jälkeen, 
kun toimintasäteeltä on 
poistuttu yli 30 sekunnin 
ajaksi

Paina lyhyesti 
matkapuhelupainiketta.

Vilkkuu kerran 
sinisenä

Yksi matala äänimerkki "Phone connected" 
(puhelin yhdistetty)

Edellisen numeron 
uudelleenvalinta 
matkapuhelimella*

Paina 
matkapuhelupainiketta 
kaksi kertaa.

Kaksi sinistä 
välähdystä

Kaksi matalaa 
merkkiääntä ja sitten 
kaksi matalaa ja yksi 
korkea merkkiääni

-

Äänentunnistustoiminnon 
käyttöönotto 
matkapuhelimessa*

Paina 
matkapuhelupainiketta 
kaksi sekuntia.

Vilkkuu kerran 
sinisenä

Yksi lyhyt ja matala 
merkkiääni ja sitten 
yksi pitkä ja matala 
merkkiääni

-

Matkapuhelinpuhelun 
hylkääminen*

Paina 
matkapuhelupainiketta 
kaksi sekuntia.

Vilkkuu kerran 
sinisenä

Yksi lyhyt ja matala 
merkkiääni ja sitten 
yksi pitkä ja matala 
merkkiääni

-

Puhelun äänen siirtäminen 
matkapuhelimeen/
matkapuhelimesta*

Paina 
matkapuhelupainiketta 
kaksi sekuntia.

Vilkkuu kerran 
sinisenä

Yksi lyhyt ja matala 
merkkiääni ja sitten 
yksi pitkä ja matala 
merkkiääni Kun 
puhelu siirretään 
kuulokkeeseen, 
kuulet lisäksi kaksi 
matalaa ja yhden 
korkean merkkiäänen 
yhdistämisen merkiksi. 

-

Matkapuhelimen 
(Bluetooth) pariliitostila

Bluetoothin 
virran ollessa 
katkaistuna paina 
matkapuhelupainiketta 
viisi sekuntia. 

Vilkkuu punaisena/
sinisenä

Lyhyt ja matala 
merkkiääni

"Power on" (virta 
päällä) ja sen 
jälkeen "Pairing" 
(pariliitoksen 
muodostaminen).

* Ainoastaan matkapuhelimissa, jotka tukevat tätä toimintoa.
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Plantronics Control Panel (ohjauspaneeli)

Plantronics Control Panel -ohjauspaneelin avulla voidaan muuttaa kuulokkeen toimintaan 
vaikuttavia käyttäjä- ja laiteasetuksia.

Jos haluat käyttää Plantronics Control Panel -ohjauspaneelia, lataa Plantronics Spokes 
-ohjelmisto siirtymällä osoitteeseen  
plantronics.com/software ja napsauttamalla latauspainiketta.

Käynnistä hyötyohjelma valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics > Plantronics Control 
Panel (Ohjauspaneeli).

Laiteasetukset  

Valitse Blackwire C7xx alasvetovalikosta, valitse sitten Device Settings (Laiteasetukset), ja 
pääset muuttamaan kuulokejärjestelmäsi asetuksia.

Plantronics Spokes -ohjelmisto
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Applications (Sovellukset) -välilehti 

Näyttää eri sovellusten, kuten puhelinohjelmistojen ja mediasoitinten Plantronics-tuen.

Preferences (Asetukset) -välilehti

Voit määrittää mediasoittimen asetuksia ja muita yleisasetuksia.
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About (Tietoja) -välilehti

Sisältää linkin käyttöoppaaseen ja asiakastukeen sekä näyttää kuulokkeen järjestelmätiedot. 

Plantronics Update Manager

Check for updates automatically (Tarkista päivitykset automaattisesti)

Jos otat tämän toiminnon käyttöön, uusien päivitysten saatavuus tarkistetaan säännöllisesti.

Check for updates now (Tarkista päivitykset nyt)
Update Managerin Check For Updates Now (Tarkista päivitykset nyt) -painikkeen avulla voit 
tarkistaa saatavilla olevat päivitykset koska tahansa. Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat, 
Plantronics ja Plantronics Update Manager.

Install checked updates (Asenna löydetyt päivitykset)
PÄIVITYSTEN AUTOMAATTISEN tai MANUAALISEN TARKISTUKSEN jälkeen näyttöön avautuu 
ruutu, jossa näkyvät löytyneet päivitykset, ja INSTALL CHECKED UPDATES (ASENNA LÖYDETYT 
PÄIVITYKSET) -toiminto aloittaa löydettyjen päivitysten asentamisen.
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Pidike
Kiinnitä pidike vaatteeseen suunnilleen rinnan korkeudelle. Työskennellessäsi tietokoneella 
pidike keventää johdon ohjaimen painoa ja lisää käyttömukavuutta. Kun käytät matkapuhelinta 
etäällä tietokoneesta, pidikkeen ansiosta johdon ohjain pysyy aina sopivassa paikassa. 

Käytännöllisiä vihjeitä
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Vianmääritys — Tietokoneen puhelinohjelmiston käyttäminen

En kuule. Varmista, että Blackwire C710/C720 on asetettu toiston oletuslaitteeksi 
Windowsissa.

Varmista, että Blackwire C710/C720 on asetettu äänilaitteeksi 
puhelinohjelmistoon (katso puhelinohjelmiston valmistajan ohjeet 
toistolaitteen muuttamisesta).

Varmista, että kuulokkeen, Windowsin ja puhelinohjelmiston 
äänenvoimakkuutta ei ole säädetty niiden omista asetuksista liian hiljaiselle.

Minua ei kuulla. Varmista, että Blackwire C710/C720 on asetettu tallennuksen 
oletuslaitteeksi Windowsissa.

Varmista, että Blackwire C710/C720 on asetettu äänilaitteeksi 
puhelinohjelmistoon (katso puhelinohjelmiston valmistajan ohjeet 
toistolaitteen muuttamisesta).

Varmista, että kuulokkeen, Windowsin ja puhelinohjelmiston ääntä ei ole 
mykistetty niiden omista asetuksista.

En voi vastata puheluun 
kuulokkeella.

Varmista, että Blackwire C710/C720 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.

plantronics.com/software

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

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

Katso lisätietoja Plantronicsin yhteensopivuusoppaasta  
http://plantronics.com/compatibiltyguide

plantronics.com/software

Kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden säätimellä 
ei voi säätää Windowsin 
äänenvoimakkuutta.

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

plantronics.com/software

Vianmääritys — Matkapuhelimen käyttö

Kuuloke ei toimi käyttämäni 
matkapuhelimen kanssa.

Tarkista, että kuuloke on ladattu täyteen.

Varmista, että kuulokkeen ja käyttämäsi matkapuhelimen välille on muodostettu 
pariliitos. Katso lisätietoja osoitteesta plantronics.com/easytopair

Puhelin ei löytänyt 
kuuloketta.

Katkaise virta sekä matkapuhelimesta että kuulokkeesta, avaa matkapuhelin 
uudelleen ja muodosta pariliitos sitten uudelleen. (Katso lisätietoja kohdasta 
"Kuulokemikrofonin kytkeminen tietokoneeseen").

En voi kirjoittaa PIN-
koodiani.

Katkaise ja kytke virta uudelleen sekä matkapuhelimeen että kuulokkeeseen 
ja muodosta pariliitos sitten uudelleen. (Katso lisätietoja kohdasta 
"Kuulokemikrofonin kytkeminen tietokoneeseen"). PIN-koodi tai salasana on 
0000 (neljä nollaa).

HUOMAUTUS Monet matkapuhelimet antavat salasanan automaattisesti 
pariliitoksen muodostamisen aikana. Puhelimesi ei siis välttämättä kysy 
salasanaa.

Äänenlaatu on huono. Kuuloke on toimintasäteen ulkopuolella. Siirrä kuuloketta lähemmäs 
matkapuhelinta. 

vianmääritys



EEE Yönetmeliğine Uygundur

Congratulations!
The product you have just purchased carries the TCO Certified Headsets 1 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 1 as a sign of usability, high performance and reduced impact on the 
natural environment. 

Products certified to TCO Certified Headsets 1 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 1:
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 Street

Santa Cruz, CA 95060 USA

United States

Plantronics BV
South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2012 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Plantronics, Blackwire, C710, C720, Spokes ja Smart Sensor ovat Plantronics Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
Microsoft, Internet Explorer, Lync, Windows, Windows Vista ja Windows XP ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Blackberry on 
Research In Motion Limitedin omaisuutta ja rekisteröity ja/tai käytetty Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Bluetooth-tavaramerkki on Bluetooth SIG Inc -yhtiön omaisuutta, jota Plantronics 
Inc. käyttää yhtiön luvalla. Kaikki muut tavaramerkit ovat tavaramerkkien omistajien omaisuutta.
Patentteja haetaan.
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