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Onnittelumme uuden johdollisen Plantronics Calisto 610 -USB-kaiutinpuhelimen hankinnasta.
Tämä käyttöopas sisältää Calisto 610 -kaiutinpuhelimen asennus- ja käyttöohjeet.

Calisto 610:n parhaat puolet ja ominaisuudet
• Henkilökohtainen johdollinen kaiutinpuhelin

• Voidaan liittää tietokoneeseen

• Kaksisuuntainen ääni: kuulet ja sinut kuullaan yhtä luonnollisesti kuin kasvokkain keskustellessa

• Mikrofonin toiminta-alue 360 astetta

• Plantronics Hub -ohjelmiston tarjoama integroitu puhelunhallinta ja muut toiminnot

• Puhelinohjelmistojen ja Unified Communications -sovellusten puhelunhallintatoimintoja –
puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen, äänenvoimakkuuden säätö, mikrofonin mykistys
ja mykistyksen poisto, puhelun hylkäys

• Näppärän pieni, mukana kantolaukku

HUOMAUTUS Erillisissä turvallisuusohjeissa on tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta käytöstä. Lue
ohjeet ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.

Tietokone
• Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows XP SP3 tai uudempi, Windows Vista SP1 tai uudempi,

Windows 7 SP1, Windows 8 ja Windows 10

• Suoritin: 400 MHz:n Pentium-suoritin tai vastaava (vähintään), 1 GHz:n Pentium-suoritin tai
vastaava (suositus)

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

• Kiintolevy: 1,5 Gt (vähintään), 3 Gt (suositus)

Tervetuloa

Järjestelmävaatimukset
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Kantolaukku Johdollinen kaiutinpuhelin

Pakkauksen sisältö
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1 Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
Äänenvoimakkuuden lisäys/vähennys Säädä haluamasi äänenvoimakkuus painikkeita

painelemalla
Äänenvoimakkuuden enimmäis- tai
vähimmäistaso

Pidä lisäys- tai vähennyspainiketta pohjassa, kunnes
äänenvoimakkuus on enimmäis- tai vähimmäistasolla

Soittoäänen
voimakkuus

Paina äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita, kun aktiivisia puheluja ei
ole

2 Mykistyspainike
Mikrofonien mykistys (puhelukumppanisi
ei kuule sinua)

Yksi lyhyt painikkeen painallus mykistää mikrofonit,
mykistyksen merkkivalo palaa punaisena

Mikrofonien mykistyksen
peruuttaminen

Yksi lyhyt painikkeen painallus poistaa mikrofonien mykistyksen
käytöstä, mykistyksen merkkivalo sammuu

Tulevan puhelun hylkääminen Yksi pitkä painikkeen painallus (2 sekuntia) hylkää puhelun

3 Puhelupainike
Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen Yksi painikkeen painallus
Vastaa yhden puhelun aikana
toiseen puheluun

Yksi painikkeen painallus lopettaa ensimmäisen puhelun,
toinen painallus vastaa toiseen puheluun

Kaiutinpuhelimen säätimet

5



1 Kaiutinpuhelin käynnistyy, kun se liitetään tietokoneeseen.
HUOMAUTUS Älä kytke laitetta suoraan telakointiasemaan tai keskittimeen.

2 Plantronics-logo syttyy, kun kaiutinpuhelin on valmis puheluihin.

3 Aloita tai lopeta puhelu painamalla puhelupainiketta.

Tietokoneeseen yhdistäminen ja soittaminen
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Windowsille tarkoitettu Plantronics Hub -ohjelmisto (valinnainen) parantaa
kaiutinpuhelimen ominaisuuksia ja kohentaa käyttömukavuutta, kun
kaiutinpuhelinta ja tietokonetta käytetään yhdessä.

Esimerkkejä Plantronics Hub -ohjelmiston ominaisuuksista:

• Integroitu puhelunhallinta suosituille puhelinohjelmistoille ja Unified Communications (UC) -
sovelluksille

• Paremmat UC-tilavaihtoehdot – tarkemmin eritellyt tavoitettavuustilat vähentävät keskeytyksiä

• Hyödyllisiä henkilökohtaisia asetuksia

• Automaattiset ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitykset

Hub-ohjelmisto käynnistyy samalla, kun käynnistät tietokoneesi. Ohjelmisto toimii
huomaamattomasti taustalla, ja käyttäjän tarvitsee vain ohjata sitä jollakin seuraavista tavoista:

• Plantronics Control Panel (Ohjauspaneeli) – tähän hyötyohjelmaan on koottu kaikki laiteasetukset,
henkilökohtaiset asetukset ja tuotetiedot

• Plantronics Update Manager – tiedottaa kaiutinpuhelimen laiteohjelmiston ja Hub-ohjelmiston
päivityksistä ja helpottaa niiden asentamista

Kun haluat käynnistää jonkin yllä mainituista hyötyohjelmista, siirry kohtaan Start (Käynnistä) >
Programs (Ohjelmat) > Plantronics

• Näyttää Plantronic Hub -ohjelmiston tukemat aktiiviset Plantronics-laitteet.

• Audio Settings (Ääniasetukset) – kätevä oikopolku Windowsin ääniasetuksiin.

• Device Settings (Laiteasetukset) – Plantronics-ohjauspaneelissa ei ole laiteasetuksia Calisto
610:lle.

• Välilehdellä näkyvät kaikki Plantronics Hub -ohjelmiston sallimat ja Calisto 610:n tukemat
sovellukset.

• Kaikki tuetut ja käynnissä olevat sovellukset on merkitty tarkistusmerkillä.

• Voit määrittää, miten tuetut mediasoittimet käyttäytyvät, kun puhelinohjelmistossa
vastaanotetaan tai päätetään puhelu.

• Voit halutessasi myöntää Plantronicsille luvan kerätä tilastollisia tietoja tuotteen käytöstä. Luvan
antamalla autat meitä kehittämään ohjelmistoamme entistä paremmaksi.

• Voit määrittää olotilatietojen jakamisen tuettujen sovellusten kanssa.

Plantronics Hub -ohjelmisto

Devices (Laitteet) -välilehti

Applications (Sovellukset)
-välilehti
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Mistä tiedän, että Calisto 610:een on
kytketty virta?

Kun laitteeseen on kytketty virta, äänenvoimakkuuden säätöääni
kuuluu äänenvoimakkuuden lisäys-/vähennyspainikkeita
painettaessa.

Näkyykö Calisto 610:n
äänenvoimakkuus jossakin?

Ei. Calisto 610 -kaiutinpuhelimen äänenvoimakkuuden tasoa tai
säätöä ei näe laitteesta.
HUOMAUTUS Calisto 610 -kaiutinpuhelimessa on oletuksena
käytössä keskitason äänenvoimakkuus. Kun säädät
äänenvoimakkuutta tai saavutat enimmäis- tai
vähimmäisvoimakkuuden, laite toistaa äänimerkin.

Minkä kokoiselle huoneelle ja
osallistujamäärälle Calisto 610
soveltuu, kun käytän
kaiutinpuhelinta usean osanottajan
neuvottelupuheluun?

Vastaukseen vaikuttaa kaksi muuttujaa, jotka molemmat liittyvät
Calisto 610 -puhelua toisessa päässä kuuntelevan 8 henkilön
havaitsemaan äänenlaatuun:

1 Huoneen akustiset ominaisuudet – erot erilaisten huoneiden
akustiikassa voivat olla huomattavia.

2 Puhelun toisen osapuolen subjektiivisessa kokemuksessa äänestä
tai kuulossa saattaa myös olla merkittävää henkilökohtaista
vaihtelua.

Kun nämä tekijät otetaan huomioon, Calisto 610 soveltuu yleensä
mitoiltaan enintään 3,7 x 3,7 m:n kokoiseen huoneeseen ja
kahdeksalle osallistujalle.

Vianmääritys

8



TARVITSETKO OHJEITA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060
USA

Yhdysvallat

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2017 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Plantronics ja Calisto ovat Plantronics Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Bluetooth-tavaramerkki on Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, jota Plantronics Inc. käyttää yhtiön luvalla. Microsoft, Lync, Windows ja Windows XP ovat
Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Patentti Yhdysvalloissa 5 210 791. Patentteja haetaan.

209576-10 (07.17)
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