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Congratulations on purchasing your new Plantronics Calisto® 620 wireless speakerphone. This
user guide contains instructions for setting up and using your Calisto 620 speakerphone and
BT300C Bluetooth USB adapter. (P620 wireless speakerphone and a BT300C Bluetooth USB
adapter)

Calisto 620 highlights and features

• Personal Bluetooth® wireless speakerphone peripheral device.

• Connects to your PC and Bluetooth-compatible mobile phone.

• Excellent audio quality (wideband for PC, narrowband for mobile phone).

• Full duplex audio, hear and be heard as naturally as speaking face-to-face.

• 360° microphone coverage with dual auto-switching microphones (minimizes room noise
transmission so it sounds better to the people you are talking to at the far-end).

• Integrated call control and other features via Plantronics Spokes software

• Softphone and Unified Communications client call control features - call answer/end, volume
up/down, microphone mute/un-mute, call reject

• Up to 7 hours talk time / 5 days standby time

• Small and portable, includes carrying case.

HUOMAUTUS  Please refer to the separate safety instructions for important product safety
information prior to installation or use.

Computer

• Supported operating systems: Windows XP® SP3 or later, Windows Vista® SP1 or later,
Windows® 7 SP1 or later recommended

• Processor: 400 MHz Pentium® processor or equivalent (minimum); 1 GHz Pentium processor
or equivalent (recommended)

• RAM: 96 MB (minimum); 256 MB (recommended)

• Hard disk: 1.5GB (minimum); 3GB (recommended)

Welcome

System Requirements
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Kantolaukku USB-latauskaapeli
Bluetooth-USB-

sovitin

USB-seinälaturi (vaihtovirta) Langaton kaiutinpuhelin

Pakkauksen sisältö
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Bluetooth USB -sovitin

1

1 Merkkivalo (LED)

Kaiutinpuhelin

5 6

2 3

41

1 Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet 4 Mikrofonin mykistyspainike
2 Bluetoothin merkkivalot 5 Puhelupainike
3 Akun tilan merkkivalot 6 USB-minisovitin on sijoitettu

kaiutinpuhelimen pohjaan

Takalevy

1 2

1 Virta pois, virta päälle, Bluetoothin pariliitoskytkin (kolmiportainen liukukytkin)

2 Liitin virtakaapelia ja laiteohjelmiston päivityksiä varten

Perustiedot
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5

2 3

41

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 Pariliitoksen merkkivalo
Vilkkuu sinisenä/
punaisena

Laite on pariliitostilassa (jos pariliitoksen luominen ei onnistu 10
minuutissa, laite poistuu pariliitostilasta)

Palaa tasaisen sinisenä Pariliitos on valmis

3 Virtamerkkivalo
Kaksi punaista välähdystä Puheaikaa jäljellä alle kaksi tuntia
Vilkkuu punaisena kolme kertaa Puheaikaa jäljellä alle 30 minuuttia

4 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

Hylkää tuleva puhelu Yksi pitkä painikkeen painallus (2 sekuntia) hylkää puhelun

5 Puhelupainike
Vastaa tietokone- tai matkapuhelinpuheluun tai lopeta puhelu Yksi painikkeen painallus
Vastaa yhden puhelun aikana
toiseen puheluun

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

Kaiutinpuhelimen säätimet
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Viimeistele asennus lataamalla puhelinta vähintään 30 minuutin ajan.

Kaiutinpuhelinta voi ladata seinälaturilla tai tietokoneella USB-kaapelin avulla. Kaiutinpuhelimen
virran merkkivalo palaa latauksen aikana punaisena ja sammuu latauksen jälkeen.

Akun lataaminen täyteen seinälaturilla kestää noin 1 ½ tuntia.
HUOMAUTUS Käytä vain mukana toimitettua Calisto 620:n USB-seinälaturia. Muut Plantronicsin
seinälaturit eivät toimi Calisto 620:n kanssa, mutta Calisto 620:n laturilla voi ladata muita
Plantronics-laitteita, jotka käyttävät micro-USB-virtalähdettä.

Akun lataaminen täyteen tietokoneella ja USB-kaapelilla kestää noin 2 ½ tuntia.

HUOMAUTUS Jotta kaiutinpuhelimen lataaminen onnistuisi USB-kaapelin avulla, tietokoneen
virran on oltava kytkettynä ja tietokoneen oltava käyttötilassa (ei virransäästötilassa).

Voit säästää akun virtaa katkaisemalla kaiutinpuhelimesta virran, kun et käytä sitä.

Charging Level Red LED

Battery Charging

Battery Full

Kaiutinpuhelimen lataaminen

Battery Charging Status
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Battery Level Red LED Flashes PC Status*

2 to 6 hours of talk time
remaining  

Less than 2 hours of talk
time remaining  

Less than 30 minutes of
talk time remaining
(recharge)

 

HUOMAUTUS Plantronics Spokes Software must be installed; status shown in icon tray.

Low Battery Warnings
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Bluetooth-USB-sovitin on liitetty valmiiksi kaiutinpuhelimen pariksi.

HUOMAUTUS Bluetooth-USB-sovitin on tarkoitettu käytettäväksi vain Calisto 620 -
kaiutinpuhelimen kanssa, eikä se sovellu käytettäväksi muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Calisto
620:n Bluetooth-USB-sovittimessa on tunnistamista helpottava merkki.

Mikäli kaiutinpuhelimen ja Bluetooth-USB-sovittimen pariliitos katkeaa, toimi seuraavasti:

1 Aloita niin, että kaiutinpuhelimen virta on katkaistu.

2 Poista Bluetooth USB -sovitin.

3 Aseta kaiutinpuhelin pariliitostilaan työntämällä virtakytkintä OIKEALLE, kunnes
kaiutinpuhelimen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu SINISENÄ/PUNAISENA.

4 Liitä Bluetooth-USB-sovitin suoraan tietokoneesi USB-porttiin. Merkkivalo vilkkuu ensin ja palaa
sitten tasaisen sinisenä, kun kaiutinpuhelin on yhdistetty Bluetooth-USB-sovittimeen.

5 Kaiutinpuhelin poistuu pariliitostilasta.

The Bluetooth USB adapter and the speakerphone will automatically reconnect the
speakerphone to mobile phone and PC when speakerphone is turned off and then back on and
within range of devices.

Pairing

Pariliitoksen alkuasetus

Bluetooth-USB-
sovittimen pariliitoksen

uusiminen

Reconnect
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1 Power Speakerphone on.

2 Insert Bluetooth USB adapter directly into your PC USB port. The LED will flash and then turn
solid blue to indicate the speakerphone is connected to the PC. The LED remains solid blue
when not on an active call.
HUOMAUTUS  Do not insert directly into a docking station or hub.

HUOMAUTUS  It is normal to see the LED flash at start-up before connection is established.

3 Load Plantronics Spokes software by visiting www.plantronics.com/software and click on
"Download Now."

4 Check your audio settings, as necessary.
Confirm the speaker and microphone settings for your PC softphone are set to Plantronics
BT300C.

Windows 7®

Go to Control Panel -> Sound-> Playback tab, and set the Plantronics BT300C device as both the
Default Communications Device and the Default Audio Device. In the Playback tab, this is
indicated by the green checkmark.

Windows XP®

Go to Control Panel -> Sounds and Audio Devices, and in the Audio tab set the Plantronics
BT300C for both the Sound playback and Sound recording sections. In the Voice tab, select the
Plantronics BT300C item for both the Voice playback and Voice recording sections.

5 Make a test call from your computer softphone. During an active call, the Bluetooth USB
adapter will flash blue.

6 End the call by pressing the speakerphone call button.

Speakerphone powered off None

Paired/Connected Solid blue

Active call Flashing blue

Audio listening Flashing blue

Connect PC and Call

Bluetooth USB Adapter
LED Indicators
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1 Varmista, että kaiutinpuhelimen akku on täynnä. Pidä virtakytkintä painettuna OIKEALLE, kunnes
merkkivalo vilkkuu sinisenä ja punaisena. Kaiutinpuhelin on nyt pariliitostilassa.
HUOMAUTUS  Jos et näe sinisen ja punaisen vilkkuvan, katkaise kaiutinpuhelimesta virta
liu'uttamalla virtakytkin kokonaan VASEMMALLE. Työnnä sitten virtakytkintä jälleen OIKEALLE, kunnes
merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä.

Kaiutinpuhelin on pariliitostilassa kymmenen minuutin ajan.

2 Ota puhelimesi Bluetooth-toiminto käyttöön ja lisää/etsi/löydä uusia Bluetooth-laitteita
puhelimen asetusvalikon kautta.

• BlackBerry® Settings/options (Asetukset/vaihtoehdot) > Bluetooth: On (Käytössä) > Search for
devices (Etsi laitteita).

• iPhone Settings (Asetukset) > General (Yleistä) > Bluetooth > On (Käytössä) (aloittaa laitteiden
haun).

• Android-puhelin Settings (Asetukset) > Wireless (Langaton) > Bluetooth: On (Käytössä) > Scan for
devices (Etsi laitteita).

• Muu puhelin Käänny puhelimen käyttöohjeen puoleen.

HUOMAUTUS Yksityiskohtaisia ohjeita pariliitoksen muodostamiseen yleisiin matkapuhelinmalleihin
on osoitteessa www.plantronics.com/easytopair

Calisto 620

3 Joissakin puhelimissa pariliitoksen muodostamiseen vaaditaan tunnusluku. Anna tunnusluku
0000, jos puhelimesi kysyy salasanaa pariliitosta muodostettaessa. Kaiutinpuhelimen
merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja poistuu pariliitostilasta, kun kaiutinpuhelimen ja puhelimen
pariliitos on muodostettu.

Calisto 620 

HUOMAUTUS Ohjeita pariliitoksen muodostamiseen on osoitteessa 
www.plantronics.com/easytopair

4 Soita koepuhelu matkapuhelimestasi.

5 Lopeta puhelu painamalla kaiutinpuhelimen puhelupainiketta.

Pariliitoksen muodostaminen matkapuhelimeen ja
soittaminen
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To place a call Dial number on your mobile phone keypad

Redial last number Redial number on your mobile phone

To answer a call Short press call button

To answer a call when already on an active
Microsoft Lync call

Short press the call button to end the Microsoft
Lync call, then press again to answer mobile
phone call

To end a call Short press call button

Reject an incoming call Medium (2 seconds) press of the mute button

Transfer audio to mobile Medium (2 seconds) press of the call button

Transfer audio to speakerphone Medium (2 seconds) press of the call button

Listening to Audio via A2DP (Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth)

Your Calisto 620 speakerphone can play media files (music, podcasts, etc.) from any A2DP-
enabled mobile device.

Play/Pause
You can pause/resume your music from the mobile phone by pressing the call button once.

Simultaneous Call Handling Behavior (PC and Mobile)

You can be on an active call using a computer softphone application and receive a mobile phone
call. Pressing the call button on the speakerphone will end the computer softphone call.
Pressing the call button again will answer the mobile phone call.

HUOMAUTUS Answering the call on your mobile phone sends the audio to the mobile phone and
leaves the computer softphone call active on the speakerphone

You can be on an active call on the mobile phone and receive a call on your computer
softphone. Pressing the call button on the speakerphone ends the mobile phone call. Pressing
the call button again answers the computer softphone call.

If you receive a computer softphone call and mobile call at the same time, pressing the call
button will pick up the call that came in first.

Ominaisuudet

Call Features for your
Speakerphone and

Bluetooth Mobile Phone

Advanced Features
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Ota kaiutinpuhelimestasi kaikki irti
Calisto 620 on ammattikäyttöön soveltuva herkillä mikrofoneilla varustettu viestintälaite.
Noudattamalla seuraavia suosituksia varmistat hyvän käyttökokemuksen itsellesi ja
keskustelukumppaneillesi.

• Aseta kaiutinpuhelin käytön ajaksi avoimeen tilaan.

• Pidä muut esineet vähintään 30 cm:n päässä kaiutinpuhelimesta.

• Vältä laitteen tarpeetonta siirtelyä.

• Vältä papereiden rapistelua, kynällä naputtelua ja muuta vastaavaa kaiutinpuhelimen
läheisyydessä.

Vinkkejä kaiutinpuhelimen käyttöön
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Plantronics Spokes -ohjelmisto (ei pakollinen) Windowsille parantaa

kaiutinpuhelimen ominaisuuksia ja kohentaa käyttömukavuutta, kun

kaiutinpuhelinta ja tietokonetta käytetään yhdessä.

Esimerkkejä Plantronics Spokes -ohjelmiston ominaisuuksista:

• Integroitu puhelunhallinta 14 suositulle puhelinohjelmistolle ja Unified Communications (UC) -
sovellukselle

• Paremmat UC-tilavaihtoehdot - tarkemmin eritellyt tavoitettavuustilat vähentävät keskeytyksiä

• Hyödyllisiä henkilökohtaisia asetuksia

• Akun tila näkyvissä näytöllä

• Automaattiset ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitykset

Spokes-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 Battery Status (Akun tila) – kertoo näytöllä kaiutinpuhelimen akun tilan

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

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

• Näyttää Plantronic Spokes -ohjelmiston tukemat, käyttötilassa olevat Plantronics-laitteet.

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

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

• Displays all applications enabled by Plantronics Spokes software and supported for Calisto
620.

• All supported applications which are currently running are in designated with a "check mark".

• Allows you to configure the behavior of supported media players when a softphone call is
received, and when the call has ended.

• Provides opt-in confirmation to allow Plantronics to capture usage statistics to help improve
our software.

• Allows configuration of presence information sharing with supported applications.

Plantronics Spokes -ohjelmisto

Devices (Laitteet) -
välilehti

Applications Tab

14



Av
ay
a I
P 
Ag
en
t

Av
ay
a I
P 
So
ftp

ho
ne

Av
ay
a o

ne
‐X
 C
om

m
un
ica
to
r

Av
ay
a o

ne
‐X
 A
ge
nt

Ci
sc
o 
IP
 C
om

m
un
ica
to
r

Ci
sc
o 
CU

CI
‐M

OC
/ L
YN

C

Ci
sc
o 
CU

PC
Ci
sc
o 
CU

CI
Co
nn
ec
t

IB
M
 Sa

m
et
im
e 
‐

lii
tä
nn
äi
ne
n*

M
icr
os
of
t L
yn
c 4
.0
+

M
icr
os
of
t O

C 
20
07

NE
C 
SP
35
0 
4.
1 
ja
 5
.1

Sh
or
eT
el
 C
al
l M

an
ag
er

Sh
or
eT
el
 C
om

m
un
ica

to
r

Sk
yp
e

Sw
yx
 Sw

yx
It!
 *

Ap
pl
e 
iT
un
es

W
in
am

p
W
in
do
w
s M

ed
ia
 P
la
ye
r

M
uu
 tu
ki

  Langaton Calisto 620 ‐kaiutinpuhelin
 Spokes‐ohjelmistotuki: 2.7.14092.0 ja uudemmat

*Spokes myyjän toimittamassa liitännäisessä.
  Spokes‐ ja IBM‐liitännäiset saatavilla Plantronicsin sivustolta, Swyx‐liitännäinen saatavilla Swyxiltä.
 Puhelimen toiminnot Kuvaus
Saapuvat puhelut Puhelinohjelmiston puheluihin vastaaminen tai niiden lopettaminen 

kaiutinpuhelimen liittymän kautta
x x x x x x x x x x x x x x

Mykistys / Mykistyksen poisto  Kaiutinpuhelimen mikrofonin (ei siirrettyä ääntä) mykistys tai mykistyksen poisto 
puhelinohjelmiston tai kaiutinpuhelimen kautta

x x x x x x x x x x

Kuunteluvoimakkuuden säädin Puhelinohjelmiston äänenvoimakkuuden (vastaanotto) säätö x x x x x x x x x x x x x x x x

Puhelun hylkääminen Saapuvan puhelun hylkääminen (paina mykistyspainiketta 3 sekuntia) x x

Tilan vaihto matkapuhelun tai 
tavallisen puhelun aikana
 Tilan vaihto matkapuhelun aikana Kun käynnissä on matkapuhelu kaiutinpuhelimen kautta, Spokes vaihtaa 

läsnäolotilaksi MSFT OC:ssa/Lyncissä Puhelu käynnissä ja Skypessä Älä häiritse.
x x x

Tilan vaihto eri puhelinohjelmistoilla Kun käynnissä on puhelu millä tahansa Spokes 2.7 ‐tuetulla puhelinohjelmistolla, 
läsnäolotilaksi vaihdetaan MSFT OC:ssa/Lyncissä Puhelu käynnissä ja Skypessä Älä 
häiritse.

x x x

Mediasoitinten tuki
Tauko / mykistä / ei mitään Kun käyttäjä kuuntelee äänisisältöä tuetulla mediasoittimella puhelun saapuessa, 

sisältö voidaan keskeyttää tai mykistää PLT Control Panel (PCP) ‐ohjauspaneelin 
käyttäjäasetusten mukaan.

x x x

Toista / poista mykistys / ei mitään Kun puhelu päättyy, sisällön toisto jatkuu tai mykistys poistuu käyttäjän PCP‐
asetusten mukaan.  

x x x

Laiteohjelmiston päivitys
Update Manager ‐tuki
(Kaiutinpuhelin)

Suora laiteohjelmiston päivitys (DFU) Spokes‐ohjelmiston kautta: Spokes Update 
Manager lähettää automaattisen ilmoituksen, kun päivityksiä on saatavilla

x

My Headset Updater ‐tuki
(USB‐Bluetooth‐sovitin)

DFU‐tuki Calisto 620 ‐USB‐Bluetooth‐sovittimelle My Headset Updater ‐ohjelman 
kautta. Noudata seuraavassa osoitteessa annettuja ohjeita: 

x

www.plantronics.com/us/support/myheadset/updater/
Akun tila
Plantronics‐akun tila Kaiutinpuhelimen akun tila tehtäväpalkissa x

* Edellyttää Swyx‐liitännäistä (Spokes sisältyy liitännäiseen)
** IBM edellyttää liitännäistä, mukana Spokes.



Mistä tiedän, että Calisto 620:een
on kytketty virta?

Kolmiportaisen (virta pois / virta päälle / pariliitos) liukukytkimen
VIHREÄ, kun virta on kytketty. Kun laitteeseen on
kytketty virta, äänenvoimakkuuden säätöääni kuuluu
äänenvoimakkuuden lisäys-/vähennyspainikkeita painettaessa.

Tietokoneyhteydestä kertova
merkkivalo ei pala Calisto 620 -
kaiutinpuhelimessa
alkuasennuksen jälkeen.

• Laitteen merkkivalot palavat yhteyden merkiksi vain, kun
tietokoneyhteys luodaan ensimmäisen kerran Bluetooth USB -
sovittimen kautta. Kun yhteys on kerran luotu, laitteen
merkkivalo sammuu akkuvirran säästämiseksi.

• Bluetooth USB -sovittimen sininen merkkivalo osoittaa jatkuvasti
Calisto 620 -kaiutinpuhelimen yhteyden tilan.

• Puhelinohjelmistossa näkyy, mikä laite on milloinkin kytkettynä.

Bluetooth USB -sovittimeni ei toimi
Calisto 620 -kaiutinpuhelimen
kanssa. Sovittimen sininen
merkkivalo vilkkuu, eikä pala
tasaisesti (valo palaa tasaisena, kun
sovittimen ja kaiutinpuhelimen
välinen yhteys on muodostettu).

Muodosta uusi pariliitos Bluetooth-sovittimen ja
kaiutinpuhelimen välille.

• Aloita irrottamalla Bluetooth-sovitin USB-portista.

• Katkaise virta kaiutinpuhelimesta: liu'uta kolmiportainen kytkin
vasemmalle. Liu'uta kytkin sen jälkeen oikealle ääriasentoon,
kunnes Bluetooth-valo vilkkuu PUNAISENA ja SINISENÄ.

• Kytke Bluetooth-sovitin uudestaan USB-porttiin. Valon pitäisi
ensin vilkkua ja jäädä sitten palamaan, kun pariliitos on
muodostettu.

Kytkin USB-kaapelini Calisto 620 -
kaiutinpuhelimeen (siten, että
kaapelin toinen pää on kytketty
seinälaturiin tai USB-porttiin),
mutta latausvalo ei pala lataamisen
merkiksi.

PUNAINEN latausvalo syttyy latauksen ajaksi, mutta se
SAMMUU, kun akku on ladattu täyteen. PUNAISEN valon
sammuttua akun täyttä latausta ei ilmaista enää muulla
merkkivalolla.

Calisto 620 -kaiutinpuhelimeni
akku ei lataudu seinälaturin kautta.

Varmista, että käytät lataamiseen vain laitteen mukana
toimitettua Calisto 620:n USB-seinälaturia. Muut Plantronicsin
seinälaturit eivät toimi Calisto 620 -kaiutinpuhelimen kanssa.
(Calisto 620 -kaiutinpuhelinta voi kuitenkin käyttää muiden
Plantronics-tuotteiden kanssa.)

Kertooko Calisto 620 ääneen
jäljellä olevan puheajan, kuten
jotkin Plantronics-
kuulokemikrofonit?

Ei, Calisto 620 ei kerro ääneen jäljellä olevaa puheaikaa.
Kaiutinpuhelimesta näkee kuitenkin, kun akun varaus on
loppumassa. Katso Tyhjenevän akun varoitukset.
HUOMAUTUS Jos asennat Plantronics Spokes -ohjelmiston, laitteen
akun tila näkyy tietokoneen tehtäväpalkissa.

Voiko Calisto 620:ssa käyttää
kertakäyttö-/kuivakennoparistoja?

Ei. Calisto 620 on suunniteltu käyttämään mukana tulevaa
ladattavaa litiumioniakkua. Käyttäjä voi vaihtaa Calisto 620:n
akun. Sopivia akkuja voi hankkia lisävarusteena Plantronicsilta.

Puhelunhallinta ei toimi iPadini
puhelinohjelmistossa, vaikka äänet
kuuluvat hyvin.

Tabletti- ja mobiiliversiot PC-pohjaisista Unified Communications
-sovelluksista ja muista puhelinohjelmistosovelluksista saattavat
toimia oheislaitteiden kanssa rajoitetuimmin kuin vastaavat
tietokonesovellukset. Tietokoneelle tarkoitettu Plantronics
Spokes -ohjelmisto sisältää yhteensopivuusominaisuuksia, joita
ei ole kaikissa ohjelmistojen mobiiliversioissa.

Vianmääritys
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Näkyykö Calisto 620:n
äänenvoimakkuus jossakin?

Ei. Calisto 620 -kaiutinpuhelimen äänenvoimakkuuden tasoa tai
säätöä ei näe laitteesta.
HUOMAUTUS Calisto 620 -kaiutinpuhelimessa on oletuksena
käytössä keskitason äänenvoimakkuus. Kun säädät
äänenvoimakkuutta tai saavutat enimmäis- tai
vähimmäisvoimakkuuden, laite toistaa äänimerkin.

Jos käyn Calisto 620:n Bluetooth-
yhteyden toiminta-alueen
ulkopuolella matkapuhelimella
käytävän puhelun aikana, Calisto
620 ei toiminta-alueelle
palatessani yhdistä automaattisesti
uudelleen matkapuhelimeen/
puheluun (toisin kuin Voyager Pro
UC:tä käytettäessä).

Tämä on tarkoituksellista.

Kun Bluetooth-matkapuhelinkuulokkeet yhdistävät toiminta-
alueelle palatessaan uudelleen matkapuhelimeen, puhelun
yksityisyys ei vaarannu, sillä ulkopuoliset eivät voi kuulla pienestä
korvakuulokkeesta kantautuvaa ääntä. Automaattinen
yhdistäminen kaiutinpuhelimeen voisi kuitenkin vaarantaa
keskustelun yksityisen luonteen, jos ääni toistetaan odottamatta
kaiutinpuhelimen kaiuttimesta.

Tästä johtuen käyttäjän on muodostettava yhteys Calisto 620 -
kaiutinpuhelimeen manuaalisesti matkapuhelimen
käyttöliittymästä tai painettava Calisto 620:n puhelupainiketta
kahden sekunnin ajan, jos hän haluaa siirtää äänen takaisin
Calisto 620 -kaiutinpuhelimeen. Ominaisuudella turvataan
käyttäjän keskusteluiden luottamuksellisuus.

Kuulen toisinaan naksuvia/
poksahtavia ääniä, kun puhun
Calisto 620:n kautta puhelua. Onko
kyseessä jokin vääristymä vai
tuotevika?

• Muiden Bluetooth-laitteiden tavoin Calisto 620 saattaa olla
herkkä WiFi-laitteiden ja/tai toisten Bluetooth-laitteiden
aiheuttamille häiriöille.

• Jos käytät Calisto 620 -kaiutinpuhelinta WiFi-yhteyspisteen
lähellä tai ympäristössä, jossa on paljon Bluetooth-laitteita,
Calisto 620:n kaiuttimesta voi kuulua häiriöääniä.

• Mikäli häiriöääniä ei kuulu, kun Calisto 620:a käytetään kaukana
WiFi-verkoista tai paljon Bluetooth-laitteita sisältävistä
ympäristöistä, on hyvin todennäköistä, että radiotaajuussäteily
on häiriöäänten aiheuttaja.

Miksi Calisto 620:n toistama
musiikki/media kuulostaa
paremmalta äly- tai
matkapuhelimesta suoratoistettuna
kuin tietokoneelta
suoratoistettuna?

Calisto 620:n Bluetooth -sovitin tukee laajakaistaääntä niin
puheessa kuin musiikissa/mediassakin, joten äänentoisto ei ole
yhtä korkealaatuista kuin hifi-laatuisella A2DP:llä äly- tai
matkapuhelimesta suoratoistettaessa.

Minkä kokoiselle huoneelle ja
osallistujamäärälle Calisto 620
soveltuu, kun käytän
kaiutinpuhelinta usean osanottajan
neuvottelupuheluun?

Vastaukseen vaikuttaa kaksi muuttujaa, jotka molemmat liittyvät
Calisto 620 -puhelua toisessa päässä kuuntelevien henkilöiden
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 620 soveltuu
yleensä mitoiltaan enintään 3,7 x 3,7 m -kokoiseen huoneeseen ja
kuudelle osallistujalle.

Voiko USB-virtakaapelia käyttää
äänen siirtämiseen puheluiden

Ei. Kyseinen USB-kaapeli on ainoastaan lataamista ja suoria
laiteohjelmistopäivityksiä (DFU) varten.
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aikana? Voiko Calisto 620:n kytkeä
USB-kaapelilla ja käyttää sitä USB-
laitteena?

HUOMAUTUS  Plantronicsilta on kuitenkin saatavana
lisävarustekaapeli, joka mahdollistaa johdollisen käytön. Kun kaapeli
kytketään yhteen tietokoneen USB-porttiin, se toimii 1) liitäntänä
Minimax-USB-Bluetooth-sovittimelle ja 2) kaiutinpuhelimen
virtaliitäntänä. (PN: 86215-02)

Voiko useita Calisto 620 -
kaiutinpuhelimia synkronoida
yhteen USB-sovittimeen
(suuremman käyttöalueen
luomiseksi)?

Ei. Nykyinen sovitin on suunniteltu käytettäväksi vain yhden
laitteen kanssa.

Voinko käyttää Calisto 620 -
kaiutinpuhelinta autossani?

Teoriassa kyllä, mutta Calisto 620 -kaiutinpuhelinta ei ole
suunniteltu autokäyttöön.

Seinälaturi ja USB-kaapeli eivät
mahdu Calisto 620 -
kaiutinpuhelimeni kantolaukkuun.

Calisto 620:n kantolaukku on muotoiltu kaiutinpuhelinta varten
ja suunniteltu suojaamaan vain kaiutinpuhelinta. Seinälaturi ja
USB-kaapeli ovat hyvin kestäviä, ja ne on helppo kantaa vaikkapa
tietokonelaukun vetoketjullisessa taskussa ilman pelkoa
tuotteiden vahingoittumisesta.
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NEED MORE HELP?
www.plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands
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