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Tervetuloa

Tervetuloa
Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää langattoman 

C565 DECT-kuulokkeen käyttö- ja asennusohjeet. 

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

Tämä langaton DECT-tuote käyttää rajoitettuja langattomia radiotaajuuksia, jotka vaihtelevat 
maittain. Tämän DECT-tuotteen käyttäminen kielletyssä maassa rikkoo lakia, voi häiritä 
viestintäverkkoja ja -laitteita ja voi johtaa sakkoihin tai muuhun rangaistukseen.  
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Virranlähde

Latausasema

Pääsanka

Kuulokemikrofoni

Pakkauksen sisältö

Asennussarjan ohjekortti, 
korvatyynyt, korvasangat ja 
korvasankojen pehmusteet
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Perustiedot kevytkuulokkeesta ja latausasemasta

21 763 4 5

1 Korvasanka 5 Akkulokeron kansi

2 Korvatyyny 6 Merkkivalo

3 Äänensäätö- ja  
   mykistyspainike (mykistä  
   painamalla painike sisään)

7 Mikrofoni

4 Puhelupainike 8 Virran merkkivalo

8

Kevytkuulokkeen ja latausaseman osat
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Varusteet

1  Niskasanka Erittäin kevyt ja miellyttävä sanka.
2  Asennussarja, johon sisältyy korvasangat, korvatyynyt ja pehmusteet

1

2
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Kuulokemikrofonin mukauttaminen

Kuuloketta voi pitää joko vasemmassa tai oikeassa korvassa, kun käytetään 

korva- tai pääsankaa. 

Oikean korvasangan asentaminen
1 Valitse korvasanka, jonka koko ja tyyli sopivat sinulle parhaiten. Säädä korvasanka kuvan 

mukaisesti ja asenna se kuulokkeeseen. 

90º

2 Käännä korvasankaa ylöspäin 90 astetta.

90º

3 Valitse korvatyyny, jonka koko ja tyyli parhaiten sopivat sinulle. Säädä korvatyynyä niin, 
että kuva tulee mikrofoniin päin kuvan mukaisesti. 

4 Kiinnitä painamalla osa sisään. 

Vasemman korvasangan asentaminen
1 Valitse korvasanka, jonka koko ja tyyli sopivat sinulle parhaiten. Säädä korvasanka kuvan 

mukaisesti ja asenna se kuulokkeeseen. 

90º

2 Käännä korvasankaa ylöspäin 90 astetta.
90º
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3 Valitse korvatyyny, jonka koko ja tyyli parhaiten sopivat sinulle. Säädä korvatyynyä niin, 
että kuva tulee mikrofoniin päin kuvan mukaisesti. 

4 Kiinnitä painamalla osa sisään. 

Kuulokkeen asettaminen päähän
Kun käytät kuuloketta, mikrofonin tulee olla mahdollisimman lähellä poskea kuitenkaan 
sitä koskettamatta. Mikrofonia voi säätää sisäänpäin kääntämällä kuulokkeen korvaosaa.

1 Aseta kuuloke korvan päälle ja taakse ja aseta korvatyyny korvaan.

2 Pidä kiinni kuulokkeen alaosasta ja paina sitä kevyesti korvaa kohti, jolloin kääntyvä korvaosa 
tuo mikrofonin lähemmäksi suuta. Kun kuuloke liikkuu taaksepäin, kuulet kevyitä naksahduksia, 
kunnes mikrofoni lepää poskesi lähellä.
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Pääsangan asentaminen kuulokkeeseen
Kuuloketta voi pitää kummassa tahansa korvassa.

1 Pidä pääsankaa kuvan osoittamassa asennossa, jotta se voidaan kytkeä kuulokkeeseen, 
ja napsauta sanka paikalleen.

2 Käännä kuuloke ylöspäin.

3 Säädä kuulokkeen asentoa työntämällä kuuloketta niin, että mikrofoni tulee suun lähelle. 
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Tässä osiossa kerrotaan, miten C565-kevytkuuloke ladataan. 

Virran kytkeminen
Kytke virtajohto virtalähteeseen ja latausaseman liittimeen. Virran merkkivalo palaa valkoisena. 

Kuulokkeen lataaminen
1 Työnnä kuuloke varovasti lataustelineeseen. Latauksen merkkivalo vilkkuu valkoisena, 

kun kuulokkeen akku latautuu. Valo jää palamaan valkoisena, kun akku on ladattu täyteen.

2 Lataa ainakin 20 minuuttia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kuulokkeen akun lataaminen 
täyteen kestää noin kolme tuntia.  

LATAUSAIKA

20 min  ..........................
 Vähimmäislatausaika  
    ennen ensimmäistä  
    käyttökertaa

3 tuntia  .........................
  Täysi lataus  

 

HUOMAUTUS Tässä tuotteessa on vaihdettava akku. Käytä vain Plantronicsin toimittamaa 
akkutyyppiä.

Latauksen merkkivalo

Virran merkkivalo

Kuulokkeen lataaminen
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Kun kuuloke on ladattu, muodosta pariliitos kuulokkeen ja  

DECT-puhelimen välille. 

1 Nosta kuuloke latausasemasta ja paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta kolmen sekunnin 
ajan, kunnes merkkivalo palaa valkoisena. 

Kuuloke on nyt pariliitostilassa.

2 Aseta puhelimen tukiasema pariliitostilaan noudattamalla puhelimen käyttöoppaassa 
annettuja ohjeita. Kun merkkivalo sammuu, pariliitos on valmis. Puhelun voi mykistää kuvan 2 
osoittamalla tavalla.

Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeen  
ja DECT-puhelimen välille
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Tässä osiossa kerrotaan, miten voit vastata puheluihin ja soittaa niitä  

C565-kevytkuulokkeella. 

Vastaaminen
Kevytkuuloke soi merkkinä saapuvasta puhelusta. Vastaa puheluun painamalla puhelupainiketta 
kuvan osoittamalla tavalla. 

Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainiketta ylöspäin ja 
vähentää sitä painamalla painiketta alaspäin.*

Puhelun voi mykistää tai mykistyksen poistaa käytöstä painamalla äänenvoimakkuuden 
säätöpainike pohjaan.

*Kun käytät kuuloketta oikeassa korvassa. Toimi päinvastoin, jos käytät kuuloketta 
vasemmassa korvassa.

Soittaminen
Valitse numero puhelimesta. Siirrä puhelu C565-kevytkuulokkeeseen noudattamalla puhelimen 
käyttöoppaassa annettuja ohjeita puhelun siirtämisestä lisäpuhelimiin.

Vastaaminen ja soittaminen
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Kun olet ladannut kuulokkeen ja muodostanut pariliitoksen kuulokkeen 

ja DECT-puhelimen välille, voit lukea tästä osiosta kuulokkeen toiminnoista 

ja ohjaimien käytöstä.  

Kuulokkeen ohjaimet 

321

1 Äänenvoimakkuus-/ 
  mykistyspainike 

Äänenvoimakkuuden 
lisääminen

Äänenvoimakkuuden 
vähentäminen

Puhelun mykistäminen / 
mykistämisen poistaminen

Tässä taulukossa kuvataan äänenvoimakkuuden säätimiä, jos käytät 
kuuloketta oikealla korvalla. Äänenvoimakkuuden säätimet ovat 
päinvastaiset, jos käytät kuuloketta vasemmalla korvalla. 

Paina äänenvoimakkuuspainiketta ylös. 

Paina äänenvoimakkuuspainiketta alas.

Voit mykistää kuulokkeen / poistaa mykistyksen painamalla 
äänenvoimakkuus- ja mykistyspainikkeen pohjaan.

2 Puhelupainike

Puhelun soittaminen ja 
lopettaminen, puheluun 
vastaaminen

Paina puhelupainiketta lyhyesti. 

3 Kevytkuulokkeen merkkivalo Välkkyy käytön aikana valkoisena.

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.

Puheaika
C565-kevytkuulokkeella voi puhua jopa 7 tuntia yhdellä latauksella. 

Akku
Tässä akussa on vaihdettava akku. Varmista, että vaihtoakut ovat Plantronicsin korkeiden 
laatuvaatimusten mukaisia käyttämällä ainoastaan Plantronicsin vaihtoakkuja.

Kuuloke
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Varoitus akun virran loppumisesta
Jos käynnissä on puhelu ja kuulokkeen akun virta on hyvin vähissä, kuulet toistuvasti 
yhden matalan merkkiäänen 15 sekunnin välein. Tämä ilmaisee, että akun virta on vähissä. 
Lataa kuuloke välittömästi.

Jos puhelu ei ole käynnissä ja painat puhelupainiketta, kuulet kolme matalaa merkkiääntä. 
Tämä ilmaisee, että akun virta on hyvin vähissä. Lataa kuuloke välittömästi.

Akun vaihtaminen
Voit vaihtaa akun, jos huomaat pitkän käytön jälkeen, että ladattu akku ei enää kestä 
tarpeeksi kauan. 

1 Liu'uta akkulokeron kansi alas ja irrrota akku kuulokkeesta.

2 Vedä akku pois liitospidikkeestä peukalon ja etusormen avulla.

3 Ota peukalolla ja etusormella kiinni akun liittimestä ja irrota liitin ja akku kuulokkeesta.

4 Asenna uusi akku tekemällä yllä olevat vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

Kuulokkeen mykistäminen puhelun aikana
Voit mykistää puhelun / poistaa mykistyksen painamalla äänenvoimakkuuden 
säätöpainikkeen pohjaan.  

Kun mykistystoiminto otetaan käyttöön, kuulet kolme korkeaa merkkiääntä (kuulet edelleen 
soittajan äänen).  

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit hienosäätää kuulokkeesi äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuus- ja 
mykistyspainiketta ylös (lisäys) tai alas (vähennys), jos käytät kuuloketta oikealla puolella. 
Jos kuuloke on vasemmalla puolella, toimi päinvastoin: lisää äänenvoimakkuutta painamalla 
alas ja vähennä painamalla ylös.

Toimintasäteen ylittymisestä varoittavat äänet
Jos puhelu on käynnissä ja siirryt toimintasäteen ulkopuolelle, kuulet kolme matalaa merkkiääntä. 
Kuulet yhden keskikorkean äänimerkin, kun palaat takaisin toimintasäteen sisäpuolelle. 

Jos pysyt toimintasäteen ulkopuolella, käynnissä olevat puhelut keskeytetään. Puhelut 
aktivoituvat uudelleen, kun palaat takaisin toimintasäteen sisäpuolelle. Jos pysyt toimintasäteen 
ulkopuolella yli 5 minuuttia, puhelu lopetetaan.

Jos puhelu ei ole käynnissä, kun siirryt toimintasäteen ulkopuolelle ja painat puhelupainiketta, 
kuulet yhden merkkiäänen painikkeen painalluksen jälkeen ja kolme matalaa merkkiääntä 
yhteysvirheen merkiksi.
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Kuuloke on epävakaa. Kun käytät kuuloketta, mikrofonin tulee olla mahdollisimman lähellä poskea 
kuitenkaan sitä koskettamatta. Mikrofonia voi säätää sisäänpäin kääntämällä 
kuulokkeen korvaosaa. Katso kohta Kuulokkeen asettaminen päähän.

Puheaika on selvästi 
aiempaa lyhyempi jopa 
täyden latauksen jälkeen.

Akun käyttöikä on loppumassa. Lisätietoja vaihtoakun tilaamisesta saat 
soittamalla Plantronicsille numeroon (800) 544-4660 tai ottamalla yhteyttä 
osoitteessa plantronics.com/support.

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 Street

Santa Cruz, CA 95060 USA

United States

Plantronics BV
South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands
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