
Kiitos Plantronicsin CA40 DECT

-sovittimen valinnasta.

CA40 mahdollistaa

handsfree-kuulokkeen käytön ja

liikkuvuuden laajalla alueella.

Tässä oppaassa on ohjeita

sovittimen asentamisesta

ja käytöstä.
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CA40 DECT -sovitin
Käyttöopas

www.plantronics.com
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

Lue seuraavat ohjeet ennen käyttöä:

• Tuote soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa.

• Verkkolaite tulee asentaa lähelle tukiasemaa, ja verkkolaitteen tulee olla helposti käytettävissä.

• Käytä vain laitteen mukana toimitettavaa verkkolaitetta: 230 VAC, 50 Hz; 9 VDC, 750 mA;
EN60950 class II -laite, rajoitettu EN60950-virtalähde (saat lisätietoja myyjältä).

• Varmista, että jännitelukema (esimerkiksi 230 volttia, 50 hertsiä) vastaa käyttämääsi
verkkosyöttöä.

• Käytä tämän tuotteen kanssa vain Plantronicsin suosittelemaa kuuloketta (saat lisätietoja
myyjältä).

• Käytä tässä tuotteessa vain tuotteen mukana toimitettujen akkujen kaltaisia akkuja (saat
lisätietoja myyjältä).

• Älä polta, pura tai oikosulje akkuja. Huolehdi turvallisesta hävittämisestä.

• Älä läikytä tuotteen päälle nestettä.

• Älä kasta tuotetta nesteeseen.

• Ole varovainen, kun käsittelet tukiasemaa tai kannettavaa osaa. Älä aiheuta oikosulkua
muovikotelon metalliliittimiin sähköä johtavalla materiaalilla, kuten sormuksilla, rannerenkailla,
avaimilla ja niin edelleen.

• Lataa kannettavan osan akku vain tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

• Jotta välttäisit sähköiskun vaaran, älä pura tuotetta itse. 

• Säilytä kaikki tuotteet, johdot ja kaapelit poissa käyttölaitteiden läheltä.

• Älä liitä kuulokejakkia (21) kannettavaan osaan tai irrota sitä puhelun aikana.

KÄYTTÖOHJEET
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KUVASSA OLEVAT KOHTEET

1 Kuulokkeen merkkivalo

2 Kuulokepainike

3 Ylös-painike (   )

4 Alas-painike (   )

5 Tila-painike

6 Äänenvoimakkuuden merkkivalo

7 Äänen sävyn merkkivalo

8 Hakupainike

9 Ulkoisen äänilaitteenpainike

10 Ulkoisen äänilaitteen merkkivalo

11 Kannettavan osan latauksen
merkkivalo I

12 Vara-akun latauksen
merkkivalo II

13 Virran merkkivalo

14 Kuuluvuusalueen ulkopuolella
-merkkivalo

15 Mykistyspainike

16 Mykistyksen merkkivalo

17 Äänenvoimakkuuden
lisäyspainike 

18 Äänenvoimakkuuden
vähennyspainike 

19 Puhu-painike

20 Puhelu-merkkivalo

21 Kuulokeliitin

22 Liitin kuulokkeelle

23 Hälytinäänen säädin

24 Vyöpidike

25 Kannettavan osan latauspaikka

26 Vara-akun latauspaikka

27 Akunvapautuspainike

28 Kuuluvuusalueen kytkin

29 Liitin luurinpunokselle

30 Liitin puhelimelle

31 Lisävarusteliitäntä

32 Verkkolaitteen liitäntä

33 Liitin ulkoiselle äänikaapelille
(äänikorttiin)

34 Sovituskytkin

35 Akku

36 Kuuloketeline

37 HL10-luurinnostolaite
(lisävaruste)

38 Kuuloke (ei sisälly toimitukseen)

39 Kuulokkeen QD-sovitinpunos

40 Verkkolaite

41 Kytkentäpunos ulkoiselle
äänilaitteelle

<

<



DIAGRAM KEY

3

PLANTRONICS

38
36

40

37

41

39



DIAGRAMS

4

13

4
3

7

11

12

8

6

10

9

5 1 2

28

BASE UNIT

23

35

18

20

17

1615
14

19 24

22
21

REMOTE PACK

CHARGING SPARE BATTERY (OPTIONAL)

29 30 32

31

33

34

26

27

12

25



ASENTAMINEN

Asenna CA40 DECT -sovitin pikaoppaan ohjeiden mukaan.

KUULOKE- JA LUURIVALINTA

Voit valita kuuloke- tai luuritilan painamalla tukiaseman kuulokepainiketta (2). Kuulokkeen
merkkivalo (1) palaa laitteen ollessa kuuloketilassa ja sammuu, kun siirrytään luuritilaan.  

Voit siirtyä tilasta toiseen myös kannettavan osan puhu-painikkeella (19).

SOITTAMINEN KEVYTKUULOKETTA KÄYTETTÄESSÄ

Jotta voisit soittaa kuuloketta käyttämällä, järjestelmän tulee olla kuuloketilassa. Nosta puhelimen
luuri kannattimeltaan ja valitse numero tavalliseen tapaan. Voit puhua kevytkuulokkeen kautta.
Kun puhelu on lopussa, laske luuri takaisin kannattimelleen.

Vihje: Voit säästää kannettavan osan akkua ja pidentää käytettävissä olevaa puheaikaa
valitsemalla puhelun jälkeen luuritilan. Voit tehdä tämän painamalla joko
kuulokepainiketta (2) tai puhu-painiketta (19) heti lopetettuasi puhelun.

Huomautus: Jos olet asentanut Plantronicsin luurinnostolaitteen, lue kohta Soittaminen
luurinnostolaitetta käytettäessä (sivu 10).

PUHELUUN VASTAAMINEN KEVYTKUULOKETTA KÄYTETTÄESSÄ

Kun puhelin soi, nosta puhelimen luuri. Varmista, että CA40-sovitin on jo kuuloketilassa. Voit
puhua kevytkuulokkeen kautta. Kun puhelu on lopussa, laske luuri takaisin kannattimelleen.

Huomautus: Jos olet asentanut Plantronicsin luurinnostolaitteen, lue kohta Puheluun
vastaaminen luurinnostolaitetta käytettäessä (sivu 10).

SOITTAMINEN JA PUHELUUN VASTAAMINEN LUURIA KÄYTETTÄESSÄ

Kun laite on luuritilassa, puhelimella voidaan soittaa ja sillä voidaan vastata puheluun
tavalliseen tapaan.
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SÄÄDÖT
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Ennen kuin säädät tulevan äänen voimakkuutta tai sävyä, lähtevän puheesi äänenvoimakkuutta
tai äänimerkin äänenvoimakkuutta, varmista, että järjestelmä on kuuloketilassa.

Kun säädät tulevan äänen voimakkuutta tai sävyä, lähtevän puheen äänenvoimakkuutta tai ,
kuulokkeesta kuuluu piippaus aina, kun painat näitä painikkeita. Kaksi piippausta tarkoittaa, että olet
saavuttanut ylä- tai alarajan, ja kolme piippausta tarkoittaa, että olet saavuttanut keskiasetuksen.

TULEVAN ÄÄNEN VOIMAKKUUS - MILTÄ MUIDEN PUHE KUULOSTAA

Voit säätää tulevan äänen voimakkuutta painamalla kannettavan osan äänenvoimakkuuden
lisäyspainiketta (17) tai äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (18). Voit käyttää tähän myös
tukiaseman ylös (3)- tai alas (4) -painiketta. 

PUHEEN ÄÄNENVOIMAKKUUS - MILTÄ OMA PUHEESI KUULOSTAA

Voit valita äänenvoimakkuuden säädön painamalla tilapainiketta (5) kerran. Äänenvoimakkuuden
merkkivalo (6) syttyy, ja kuulokkeesta kuuluu kolme äänimerkkiä. Säädä äänenvoimakkuutta
äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeella (3) tai äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeella (4). 
Kun olet tyytyväinen asetukseen, voit kuunnella kuuntelun äänenväriä painamalla tilapainiketta (5)
kerran, palauttaa oletusarvon painamalla tilapainiketta kaksi kertaa tai tallentaa uuden asetuksen
odottamalla kymmenen sekuntia. Tukiaseman ylös (3)- ja alas (4) -painikkeet palaavat
oletustilaansa kuuntelun äänenvoimakkuuden säätöpainikkeiksi.

Tällä tavalla voit säätää kevytkuulokkeiden mikrofonin kautta lähtevän puheen
äänenvoimakkuutta, et puhelimen luurin äänenvoimakkuutta. 

Vihje: Yleensä puheen äänenvoimakkuutta tarvitsee säätää vain, kun määrität CA40-
sovittimen asetukset ensimmäisen kerran. Liian suuri puheen äänenvoimakkuus voi
aiheuttaa äänihäiriöitä, joten ota äänenvoimakkuutta säätäessäsi huomioon myös
puhelun toinen osapuoli. Lisätietoja on vianmääritysoppaassa sivulla 12.

TULEVAN ÄÄNEN SÄVY

Voit säätää kuulokkeesta kuulemasi äänen äänensävyä (bassoa ja diskanttia) painamalla
tilapainiketta (5) kaksi kertaa. Äänenvärin merkkivalo (7) syttyy, ja kuulokkeesta kuuluu kolme
äänimerkkiä aina, kun painat tilapainiketta (5). Voit säätää bassoa ja diskanttia myös tukiaseman
ylös (3)- tai alas (4) -painikkeella. Kun olet tyytyväinen asetukseen, paina tilapainiketta (5) tai
tallenna uusi asetus odottamalla kymmenen sekuntia. Tukiaseman ylös (3)- ja alas (4) -painikkeet
palaavat oletustilaansa kuuntelun äänenvoimakkuuden säätöpainikkeiksi.

Tällä tavalla voit säätää vain kevytkuulokkeen kautta kuulemasi äänen bassoa ja diskanttia. Et voi
säätää kevytkuulokkeen kautta puhumasi lähtevän puheen voimakkuutta (kuuntelijan kuulemaa
äänentasoa) etkä luurin kautta käymiesi keskustelujen äänenvoimakkuutta. 
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ÄÄNIMERKIN ÄÄNENVOIMAKKUUS

CA40-vahvistin antaa kuulokkeisiin käyttöä helpottavia äänimerkkejä. Äänimerkit ovat erilaisia
piippauksia tai muita toimintoja.

Voit valita äänimerkkien voimakkuudelle jonkin kolmesta tasosta (pieni, keskitaso tai suuri) tai
poistaa ne käytöstä. Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta pitämällä mykistyspainiketta (15)
painettuna ja painamalla samalla ylös (17)- tai alas (18) -painiketta. Kun painat painiketta, kuulet
kolme piippausta, joiden äänenvoimakkuus kasvaa tai pienenee tekemäsi säädön mukaan.

Vaikka kuulet äänimerkit, soittaja ei niitä kuule, vaikka säätäisit ääntä kesken puhelun.

MYKISTÄMINEN

Kun painat mykistyspainiketta (15) kerran, soittaja ei kuule sinua (voit kuitenkin itse kuulla
soittajan). MykistyksenMykistyksen merkkivalo (15) vilkkuu ja kuulokkeesta kuuluu äänimerkki 15
sekunnin välein. Kun painat mykistyspainiketta (15) uudelleen, soittaja voi taas kuulla sinut.
Mykistyksen merkkivalo (16) ei enää vilku eikä äänimerkkiä kuulu.

HAKUTOIMINTO

Kun tukiaseman hakupainiketta (8) painetaan lyhyesti, kannettavan osan summeri antaa kaksi
lyhyttä soittoääntä. Tämän toiminnon avulla sinut voidaan kutsua takaisin pöytäsi ääreen.

Hakupainikkeen (8) painaminen yli kolmen sekunnin ajan saa kannettavan osan summerin
soimaan jatkuvasti, kunnes jotain kannettavan osan painiketta painetaan. Voit käyttää tätä
ominaisuutta kadonneen kannettavan osan paikantamiseen.

Huomautus: Hakutoiminto ei toimi, jos kannettava osa on kuuluvuusalueen ulkopuolella.

KANNETTAVAN OSAN HÄLYTTIMEN POISKYTKEMINEN

Jos et halua kannettavan osan hälyttimen ilmoittavan tulevista puheluista, voit poistaa summerin
käytöstä kääntämällä hälyttimen äänen säädin (23) pois päältä -asentoon (asentoon 0).
Oletusasento on "päällä" (asento I).

Huomautus: Kannettavan osan hälytin toimii vain, jos Plantronicsin luurinnostolaite on
asennettuna. Muuten hälytin toimii vain silloin, kun se aktivoidaan hakutoiminnolla.
Hakutoiminto aktivoi kannettavan osan hälyttimen, vaikka se olisi kytketty pois päältä.
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KUULUVUUSALUEEN ULKOPUOLELLA -VAROITUS

Kuuluvuusalueen ulkopuolella -merkkivalo (14) vilkkuu, kun kannettava osa on lähellä
kuuluvuusalueen rajaa. Jos näin tapahtuu, kävele tukiasemaa kohti, kunnes kuuluvuusalueen
ulkopuolella -merkkivalo (14) sammuu. Jos kävelet tukiasemasta poispäin, ylität CA40-sovittimen
enimmäiskuuluvuusalueen. Käynnissä olevat puhelut asetetaan pitoon, ja kuulokkeesta kuuluu
kymmenen sekunnin välein kaksi merkkiääntä, jotka ilmoittavat sinun olevan kuuluvuusalueen
ulkopuolella. Merkkiäänet loppuvat ja kuuluvuusalueen ulkopuolella -merkkivalo (14) sammuu,
kun palaat kuuluvuusalueelle. Voit nyt jatkaa keskeytynyttä puhelua.

Vihje: Älä siirry kuuluvuusalueen ulkopuolelle puhelun aikana, sillä puhelun
palauttamiseen kuuluvuusalueelle palattuasi saattaa kulua aikaa.

AKUN ALHAISEN VARAUKSEN VAROITUS

Kun akun varaus on vähissä (puheaikaa on jäljellä noin viisi minuuttia), kuulokkeesta kuuluu
varoitusääni, joka toistuu kymmenen sekunnin välein. Kun kuulet varoitusäänen, lataa akku tai
vaihda se ladattuun vara-akkuun.

ULKOISEN ÄÄNILAITTEEN KUUNTELEMINEN

CA40-sovittimen ansiosta voit olla kuulokkeella yhteydessä puhelimen lisäksi yhteen muuhun
äänilaitteeseen, esimerkiksi tietokoneen äänikorttiin. Tämän ominaisuuden ansiosta voit käyttää
äänilaitteita, kuten äänentunnistusohjelmaa tai äänentoistolaitetta kuulokkeella. Tässä oppaassa
tällaisesta äänilaitteesta käytetään nimitystä "ulkoinen äänilaite". Ulkoinen äänilaite (41) kytketään
CA40-sovittimeen ulkoisen äänilaitteen liitäntään (33) erillisen kytkentäkaapelin avulla.

ULKOISEN ÄÄNILAITTEEN KÄYTTÄMINEN

Voit kuunnella ulkoista äänilaitetta painamalla ulkoinen äänilaite -painiketta (9). Ulkoisen
äänilaitteen merkkivalo (10) palaa, kun ulkoinen äänilaite on käytössä. Kuuloke on nyt siirtynyt
lähettämään ääntä ulkoiseen äänilaitteeseen tai vastaanottamaan ääntä ulkoisesta äänilaitteesta
puhelimen asemesta.

Jos painat ulkoinen äänilaite -painiketta (9) puhelun aikana kuuloketta käyttäessäsi, puhelun
äänenvoimakkuus laskee automaattisesti, jolloin voit kuulla soittajan äänen lisäksi ulkoisen
äänilähteen tuottaman äänen. Soittaja ei kuitenkaan voi enää kuulla sinua.

Ulkoisen äänilaitteen kuuntelutilassa voit säätää tulevan äänenvoimakkuutta ja äänenväriä
kuulokkeen säätimillä. 

Jos haluat soittaa tai vastata puheluun kuunnellessasi ulkoista äänilähdettä, paina
kuulokepainiketta (2) tai puhu-painiketta (19), jolloin CA40 palaa kuuloketilaan ja voit jatkaa
puhelua normaalisti kuulokkeella.
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Huomautus: Muutokset, joita teet kuuntelun äänenvoimakkuuteen tai äänenväriin
kuunnellessasi ulkoista äänilähdettä, vaikuttavat myös kuulokkeen kautta käytyjen
puhelinkeskustelujen asetuksiin. Sivulla 4 kuvattu kuulokkeen puheen äänenvoimakkuuden
säätö vaikuttaa kuitenkin vain puhelimen puheen äänenvoimakkuuteen. Ulkoiseen
äänilaitteeseen puhuttavan puheen äänenvoimakkuutta
ei voi säätää CA40-sovittimen säätimillä.

KANNETTAVAN OSAN AKUN LATAAMINEN

Kun haluat ladata kannettavan osan akun, aseta laite tukiasemassa olevaan kannettavan osan
latauspaikkaan (25). Tukiasemassa oleva kannettavan osan latauksen merkkivalo I (11) palaa
latauksen aikana. Kun akku on täysin ladattu, tukiaseman latauksen merkkivalo I (11) sammuu.

Täysin tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin kolme tuntia.

VARA-AKUN LATAAMINEN (katso kuva sivulla 4)

Voit hankkia CA40-sovittimeen vara-akun lisävarusteena. Vara-akku voidaan ladata vara-akun
latauspaikassa (26).

Kun haluat ladata vara-akun, aseta akku tukiasemassa olevaan vara-akun latauspaikkaan (26).
Tukiasemassa oleva vara-akun latauksen merkkivalo II (12) palaa latauksen aikana. Kun akku on
täysin ladattu, tukiasemassa oleva vara-akun latauksen merkkivalo II (12) sammuu. Voit poistaa
ladatun akun tukiasemasta painamalla akunvapautuspainiketta (27).

Kun vara-akku on täysin ladattu, voit käyttää sitä, kun kannettavan osan akku tyhjenee.

Huomautus: Täysin tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin kolme tuntia. Jos vara-
akku on latautumassa tukiasemassa, kun asetat kannettavan osan tukiasemaan, laturi
alkaa ladata kannettavan osan akkua vara-akun asemesta. Kun kannettavan osan akku
on täysin ladattu, laturi jatkaa vara-akun lataamista. Tämä prioriteettijärjestys varmistaa,
että laitteessa on aina käytettävissä mahdollisimman paljon puheaikaa.

VAROITUS: Jos akun tai tukiaseman lämpötila on alle viisi tai yli 40 astetta, laturin virta
katkeaa, eikä akkuja ladata. Näin estetään akkujen vahingoittuminen.

KEVYTKUULOKKEEN KÄYTTÄMINEN AKUN LATAAMISEN AIKANA

Voit käyttää kuuloketta, kun lataat kannettavan osan akkua tai vara-akkua.
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Plantronicsin luurinnostaja on lisävaruste, jota voi käyttää yhdessä CA40 DECT -sovittimen kanssa.
Sitä voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

1. Ilmoittaminen tulevasta puhelusta myös silloin, kun et ole pöydän ääressä.

2. Puhelimen luurin nostaminen kannattimeltaan, kun niin haluat - myös silloin, kun et ole
pöydän ääressä.

Luurinnostajan asennusohjeet ovat sen mukana toimitettavassa käyttöoppaassa.

SOITTAMINEN LUURINNOSTAJAA KÄYTETTÄESSÄ

Varmista, että kevytkuuloke on päässäsi ja että se on säädetty asianmukaisesti. Paina tukiaseman
kuulokepainiketta (2) tai kannettavan osan puhu-painiketta (19). Luurinnostaja nostaa luurin
kannattimeltaan, kuulokkeen merkkivalo (1) syttyy ja puhelu- merkkivalo (20) vilkkuu. Kun kuulet
valintaäänen, voit jatkaa puhelua tavalliseen tapaan.

Paina kuulokepainiketta (2) tai puhu-painiketta (19) heti lopetettuasi puhelun. Luurinnostaja
laskee luurin ja lopettaa puhelun. Kuulokkeen merkkivalo (1) ja puhelu-merkkivalo (20)
sammuvat.

PUHELUUN VASTAAMINEN LUURINNOSTAJAA KÄYTETTÄESSÄ

Varmista, että kuuloke on päässäsi ja että se on säädetty asianmukaisesti. Kun puhelu on tulossa,
puhelin soi tavalliseen tapaan. Lisäksi kuulokkeesta kuuluu toistuvasti kolme lyhyttä piippausta ja
kannettavan osan summeri soi.

Huomautus: Nämä lisähälytykset ovat käytössä vain, jos luurinnostolaite on kytkettynä.

Paina tukiaseman kuulokepainiketta (2) tai kannettavan osan puhu-painiketta (19). Luurinnostaja
nostaa luurin kannattimelta, kuulokkeen merkkivalo (1) syttyy ja puhelun merkkivalo (20) vilkkuu.
Voit puhua kuulokkeen kautta.

Paina kuulokepainiketta (2) tai puhu-painiketta (19) heti lopetettuasi puhelun. Luurinnostaja
laskee luurin ja lopettaa puhelun. Kuulokkeen merkkivalo (1) ja puheen merkkivalo (20)
sammuvat.

SIIRTYMINEN KUULOKKEESTA LUURIIN LUURINNOSTAJAA KÄYTETTÄESSÄ

Jos käytät kevytkuuloketta, mutta haluat kesken puhelun siirtyä käyttämään puhelimen luuria,
irrota luuri nostajasta ja paina kuulokepainiketta (2) tai puhu-painiketta (19) kerran. Kuulokkeen
merkkivalo (1) ja puhelu-merkkivalo (20) sammuvat. Luurinnostaja laskee, ja voit jatkaa puhelua
luurin kautta.

SF LUURINNOSTAJAN KÄYTTÄMINEN



SIIRTYMINEN LUURISTA KUULOKKEISIIN LUURINNOSTAJAA
KÄYTETTÄESSÄ

Jos käytät puhelimen luuria, mutta haluat kesken puhelun siirtyä käyttämään kuuloketta, paina
kuulokepainiketta (2) tai puhu-painiketta (19) kerran. Kuulokkeen merkkivalo (1) ja puhelu-
merkkivalo (20) syttyvät. Luurinnostaja nousee, ja voit jatkaa puhelua kuulokkeen kautta. Aseta
luuri nostajaan. Paina kuulokepainiketta (2) tai puhu-painiketta (19) heti lopetettuasi puhelun.
Luurinnostaja palauttaa luurin pidikkeeseen.
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VIANMÄÄRITYS
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HÄIRIÖ

Kaikki johdot on kytketty, mutta merkkivalot eivät syty.

Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

Virtaa ei ole Tarkista, että verkkolaite on kytketty tukiasemaan.
Tarkista, että verkkolaite on kytketty virtalähteeseen.
Tarkista, että verkkolaite on Plantronicsin toimittamaa
mallia.

HÄIRIÖ

En kuule soittajan puhetta tai valintaääntä.

Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

CA40-sovitinta ei ole Tarkista, että kuuloke on kytketty asianmukaisesti 
kytketty oikein kannettavan osan kuulokeliittimeen.

Tarkista, että puhelin on kytketty tukiaseman
puhelimen liittimeen.

Tarkista, että luuri on kytketty tukiaseman
luurin liitäntään.

Ääni ohjautuu luuriin Valitse oikea tila painamalla kuulokepainiketta.
kuulokkeen asemesta

Kuuluvuusalueen Kävele takaisin kuuluvuusalueelle.
ulkopuolella -merkkivalo
vilkkuu, ja laitteesta kuuluu
äänimerkki

Kannettavan osan akku on Aseta akku laturiin ja lataa akku.
tyhjä

Kuulokkeen tulevan Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta 
äänenvoimakkuus on kannettavasta osasta.
liian pieni 

Tukiaseman sovituskytkimellä Kokeile muita sovitusasetuksia.
on valittu väärä asetus
puhelimelle

Kuuloke ei ole yhteensopiva Ota yhteys myyjään ja tarkista kuulokkeen
CA40-sovittimen kanssa yhteensopivuus.
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HÄIRIÖ

Soittajat eivät kuule minua.

Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

Mikrofoni on mykistetty Tarkista, ettei mykistyksen merkkivalo vilku. Paina
mykistyspainiketta kerran. Mykistyksen merkkivalon
pitäisi nyt sammua.

Kuulokkeen mikrofonisanka Tarkista, että kuulokkeen sanka on asetettu
on väärässä asennossa kuulokkeen mukana toimitetun käyttöoppaan

ohjeiden mukaan.

Lähtevän puheen Säädä puheen äänenvoimakkuutta tukiaseman
äänenvoimakkuus on säätimillä.
liian pieni

Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian pieni, aloita
lähetystasoalveen muuttaminen (katso sivu 16).

Sovituskytkimellä on valittu Kokeile muita sovitusasetuksia.
väärä asetus puhelimelle

HÄIRIÖ

Voin kuulla valintaäänen useammassa kuin yhdessä sovitusasennossa.

Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

Puhelin toimii useammassa Käytä asentoa, joka kuulosta.
kuin yhdessä sovitusasennossa parhaimmalta sinulle ja puhelun toiselle osapuolelle.

HÄIRIÖ

Olen kokeillut kaikkia sovituskytkimen asentoja, mutta en kuule valintaääntä missään niistä.

Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

CA40-sovitinta ei ole  Tarkista, että kuuloke on kytketty asianmukaisesti
kytketty oikein kannettavaan osaan.

Tarkista, että puhelin on kytketty tukiaseman
puhelimen liitäntään.

Puhelin ei ehkä ole Ota yhteyttä myyjään tai Plantronicsin paikalliseen
yhteensopiva toimipisteeseen.
järjestelmän kanssa.

Puhelinlinja ei toimi Kytke luuri uudelleen puhelimeen ja testaa linja.
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VIANMÄÄRITYS
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HÄIRIÖ

Olen kokeillut kaikkia asentoja useaan kertaan. Yksi asento toimi aikaisemmin, mutta nyt
valintaääntä ei kuulu.

Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

Virransyöttö on nollattava Katkaise CA40-sovittimesta virta kahdeksi sekunniksi
ja yritä uudelleen. Jos tämä ei auta, nollaa laite
(katso kuva 16) ja yritä uudelleen.

HÄIRIÖ

Akun käyttöaika täyteen lataamisen jälkeen on lyhentynyt huomattavasti.

Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

Akun käyttöikä on lopussa Vaihda akku uuteen.

HÄIRIÖ

Vastaanotettu ääni on vääristynyt.

Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

Puhelimen tulevan äänen Jos puhelimessa on tulevan äänen voimakkuuden
voimakkuus on liian suuri säädin, pienennä äänenvoimakkuutta, kunnes

vääristymä poistuu. 

HÄIRIÖ

Oma puhe tai taustamelu kuuluu kuulokkeista omaan korvaan.

Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

Puheen äänenvoimakkuus Säädä puheen äänenvoimakkuutta tukiaseman
on liian suuri säätimillä. 

Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian suuri, aloita
lähetystasoalveen muuttaminen (katso sivu 16).
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HÄIRIÖ

Kuulen surinaa.

Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

Lähtevän puheen Säädä puheen äänenvoimakkuutta tukiaseman
äänenvoimakkuus on säätimillä.
liian suuri Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian suuri, aloita

lähetystasoalveen muuttaminen (katso sivu 16).

Sovituskytkimen valinta Kokeile muita sovitusasetuksia.
on väärä 

Tukiasema on liian lähellä Siirrä tukiasema kauemmas puhelimesta.
uhelinta

Olet valinnut suuren Valitse CA40-sovittimelle standardikuuluvuusalue.
kuuluvuusalueen, ja puhelin
on herkkä CA40-sovittimen
käyttämille DECT-radiosignaaleille

HÄIRIÖ

En kuule ulkoista äänilaitetta.

Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

Kaapelit on kytketty väärin Tarkista, että ulkoinen äänikaapeli on
asianmukaisesti kytketty CA40-sovittimeen ja
ulkoiseen äänilaitteeseen.

Tulevan äänen voimakkuus Tarkista ulkoisen äänilaitteen lähetysvoimakkuuden
on liian pieni. säätö.

Säädä kuuntelun äänenvoimakkuutta kannettavan
osan säätimillä.

HOITOVINKKEJÄ

1. Irrota laite puhelimesta ja verkkolaite pistorasiasta, ennen kuin puhdistat laitteen.

2. Puhdista laite kostealla (ei märällä) kankaalla.

3. Älä käytä pesunestettä tai muuta puhdistusainetta. 
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TEHDASASETETUN SÄÄTÖALUEEN MUUTTAMINEN/NOLLAUS
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VAROITUS: Käytä seuraavia ohitustoimia vain, jos et ole saanut laitetta toimimaan
riittävän hyvin vianmääritysohjeissa (katso sivu 12) kuvattujen vinkkien ja vihjeiden
avulla. Ota yhteys myyjään tai Plantronicsin asiakastukeen (katso takasivu), ennen kuin
yrität tehdä nämä toimet.

NOLLAUS

Tämä toimi palauttaa kaikki CA40-sovittimen asetukset alkuperäisiin, tehtaalla asetettuihin
arvoihin. Toimi seuraavasti:

1. Paina hakupainiketta (8) ja pidä sitä painettuna. Paina sitten kuulokepainiketta (2) ja
tilapainiketta (5) ja pidä kaikkia kolmea painiketta painettuna, kunnes kaikki tukiaseman
merkkivalot vilkkuvat. Tähän menee noin kolme sekuntia.

2. Nollaus on nyt tehty, alkuperäiset arvot on palautettu ja CA40-sovitin palaa normaalitilaan.
Odota viisi sekuntia, ennen kuin aloitat CA40-sovittimen käyttämisen. Jos teet tämän toimen
kuuloketilassa puhelun aikana, puhelu saattaa katketa.

LÄHETYSTASOALUEEN MUUTTAMINEN

1. Tarkista, että järjestelmä on kevytkuuloketilassa.

2. Paina hakupainiketta (8) ja pidä sitä painettuna. Paina tilapainiketta (5) ja vapauta sitten
molemmat painikkeet. Puhu-merkkivalo (6) vilkkuu.

3. Säädä puheen äänenvoimakkuuttaylös (3)- ja alas (4) -painikkeella. 

4. Paina tilapainiketta (5) tai tallenna uusi asetus ja poistu asetustilasta odottamalla kymmenen
sekuntia.

VASTAANOTTOTASOALUEEN MUUTTAMINEN

1. Tarkista, että järjestelmä on kuuloketilassa.

2. Paina hakupainiketta (8) ja pidä sitä painettuna. Paina tilapainiketta (5) ja vapauta sitten
molemmat painikkeet. Äänenvärin merkkivalo (7) vilkkuu.

3. Säädä vastaanottotasoa ylös (3)- ja alas (4) -painikkeella. 

4. Paina tilapainiketta (5) tai tallenna uusi asetus ja poistu asetustilasta odottamalla kymmenen
sekuntia.
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LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET

Voit tehostaa CA40 DECT -sovittimen toimintaa Plantroncsin lisävarusteilla. Saat lisätietoja
Plantronicsin myyjältä.

1. HL10-luurinnostaja

2. Puhelu käynnissä-merkkivalo

3. Jatkopunos puhelu käynnissä-merkkivalolle

4. Vara-akku

5. Varaverkkolaite (vain Iso-Britannia)

6. Varaverkkolaite (Eurooppa Isoa-Britanniaa lukuun ottamatta)

7. Tukiaseman kytkentäpunos

8. Ulkoisen äänilaitteen kytkentäpunos

9. Kevytkuulokkeen QD-kytkentäpunos

10. Kuuloketeline

11. Kaulahihna

TAKUU JA HUOLTO

• Plantronics myöntää laitteelle takuun, joka koskee kaikkia valmistuksesta tai materiaalista
aiheutuvia vikoja. Takuu on voimassa kaksi vuotta ostopäivästä lähtien. (Säilytä ostotosite).

• Tämä tuote tulee asentaa ja sitä tulee käyttää tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan, ja tuote
tulee huollattaa hyväksytyssä Plantronics-huollossa. Näiden ehtojen noudattamatta jättäminen
saattaa kumota takuun.

• Tämä ei vaikuta käyttäjän muihin oikeuksiin.
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Plantronics 

2 year Warranty

and Repair

Service 
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UK • Products under warranty are
replaced free of charge.

• All units serviced to full
production standards using original
factory parts.
0800 410014

D • Produkte innerhalb der 
Garantiezeit werden kostenfrei
repariert oder ersetzt. 

• Der Service erfolgt gemäß den
Produktionsstandards unter
Verwendung von Originalteilen.
02222/8302-134

DK • Produkter dækket af garanti vil blive
ombyttet uden beregning.

• Alle enheder efterses i henhold til
produktionsstandarder og ved brug af
originale fabfiksdele.
+45 44 35 05 35

E • Los productos en periodo de garantía
serán reparados libre de cargos.

• Todas las unidades preparados 
según estándares de funcionamiento 
a pleno rendimiento con piezas
originales de fábrica.
902 415191

F • Les produits sous garantie sont
remplacés gratuitement.  

• Réparations répondent aux normes de
production et mettant en œure des
pièces d'origne.
0825 0825 99

I • I prodotti in garanzia verranno sosti-
tuiti gratuitamente.

• L’assistenza di tutte le unità viene
effettuata in conformità con gli
standard di produzione utilizzando parti
di ricambio originali.
02 9511900

N • Produktet erstattes gratis i garantiperi-
oden.

• Alt utstyr er overhalt med originaldel-
er og holder produksjonsstandard.
+47 23 17 37 70

NL • Producten die onder de garantie
vallen, worden kosteloos vervangen.

• Alle units voldoen volledig aan de
productie-eisen en zijn vervaardigd
van originele fabrieksonderdelen.
0800 7526876 (NL)
00800 75268766
(BE/LUX)

P • Os produtos cobertos pela garantia
são substituídos gratuitamente.

• Todas as unidades recebem assistên-
cia técnica em conformidade com os
standards de produção utilizando
peças de fábrica originais.
+34 91 6404744

SF • Takuunalaiset vikaantuneeet 
tuotteet vaihdetaan.

• Kaikki yksiköt huolletaan täysin
tuotantovaatimusten mukaan.
Varaosina käytetään vain 
alkuperäisiä osia.
+358 9 88 16 85 20

S • Produkter med gällande garanti 
byts ut utan kostnad.

• Alla enheter uppfyller produktions-
standarden och består 
av originaldelar.
Megalans:
+46 31 55 88 00
Anovo: 
+46 26 17 30 40

Plantronics 2 year Warranty
and Repair Service
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Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014
+44 1793 842200

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
Tel: (0)0800 PLANTRONICS
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand, France
No Indigo: 0825 0825 99
+33 1 41 67 4141

Plantronics GmbH
Hürth, Germany
Tel: 0800 9323400
+49 22 33 3990
Österreich: 0800 242500
Schweiz: 0800 932 340

Plantronics Acoustics Italia Srl
Milan, Italy
Numero Verde: 800 950934
+39 02 9511900

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, Spain
Tel: 902 41 51 91
+34 91 640 47 44

Nordic Region
Finland: 0201 550 550
Sverige: 031 289 500
Danmark: 44 35 05 35
Norge: 23 17 37 70

Plantronics MEEA Sales Region
London, UK
Tel: +44 208 349 3579


