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LANGATON KEVYTKUULOKEJÄRJESTELMÄ

KÄYTTÖOPAS
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REKISTERÖI HANKKIMASI LAITE 
INTERNETISSÄ

Rekisteröi CS60-USB-laitteesi sivustossa www.plantronics.com/productregistration,  
jotta voimme auttaa sinua parhaan mahdollisen palvelun ja teknisen tuen saamisessa.
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PerSono Suite 
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OMINAISUUDET

Näkymä edestä ja sivusta

Laturin liitäntä

 
Liittämispainikkeen 
liitinaukko 
(paperiliitin 
tarvitaan)

Näkymä edestä

Latauksen kosketuspinnat
Kevytkuulokkeen kannatin

Latauksen merkkivalo 
(punainen)

Tilan merkkivalo (vihreä)

CS55

CS50

Front:

Rear:

Listening 
Volume/Mute 

Talk Indicator Light

Speaker

Battery Cover

Call Control Button

Microphone

Handset Lifter Arm

Ringer Microphone 
Jack (remove cover)

Height Switch

Accessory Jack

Power Cord

Headset

Handset Lifter

Telephone Cord Jack

Telephone Handset Jack

Speaking Volume 
Major Adjust

AC Charging Jack

Handset Lifter Jack

Base - Top View Base - Bottom View

Charging Cradle

Front:

Rear:

Indicator Lights

Talking (Green)

Power (Red)

Charging (Amber)

Listening Volume
Major Adjust

Telephone Cord

Telephone 
Configuration Dial

IntelliStand™

On/Off Switch
(to automate call
control button)

Speaking Volume
Minor Adjust

Tukiasema

Soittoäänen 
kytkin           (käytössä = yläasento) 
                     (ei käytössä = 
                     ala-asento) 
Pidikkeen tapit

Kuuloke

Näkymä edestä

Kuunteluvoimakkuus, mykistys, 
vaihto ja älypainike

Puhelunhallintapainike

Puheen merkkivalo

Näkymä takaa

Kaiutin

Akkulokeron kansi

Mikrofoni

USB-liitin



1. Liu'uta kuuloke lataustelineeseen. 

2. Varmista, että kevytkuuloke on paikallaan painamalla sitä kevyesti. Tukiaseman 
punainen latauksen merkkivalo vilkkuu, kun lataus on käynnissä, ja lakkaa 
vilkkumasta, kun akku on täynnä.

Verkkolaitteella lataaminen

Kun tietokone on sammutettu, CS60-USB-kevytkuuloketta ei ladata ja kuulokkeen 
valmiusaika lyhenee. Verkkolaitteen käyttäminen varmistaa, että kevytkuulokkeessa 
on virtaa.

USB-lataaminen

Kun tietokone on käynnissä, CS60-USB-kevytkuuloke latautuu USB-yhteyden kautta.

15 cm

30 cm

Asenna tukiasema pujottamalla ensimmäiseksi USB-kaapeli tukiaseman pohjaan sille 
varattuun paikkaan. Kiinnitä seuraavaksi pidike asettamalla pidiketapit tukiaseman 
alapuolella oleviin aukkoihin.

Kytke USB-liitin tietokoneessa vapaaseen USB-porttiin. Voit käyttää USB-keskitintä, 
mutta varmista, että se antaa tarpeeksi virtaa (250mA) kevytkuulokkeelle.

Tukiaseman voi liittää tietokoneen näyttöön myös kevytkuulokkeen mukana toimitetuilla 
tarranauhoilla. Jos tästä aiheutuu kohinaa tai häiriöitä, katso lisätietoja sivulta 7 kohdasta 
Sijoittaminen.

Voit käyttää myös lisävarusteena saatavaa laturia.
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ASENTAMINEN LATAAMINEN

SIJOITTAMINEN

Suositeltava vähimmäisetäisyys näkyy yllä.

TÄRKEÄÄ: väärä sijoituspaikka voi aiheuttaa kohinaa ja häiriöitä.

1
2

1 tunti = minimilatausaika 
asentamisen jatkamista 
varten
3 tuntia = täysi lataus

1

2

3
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Plantronics PerSono Suite -ohjelmisto muodostaa yhteyden CS60-USB-kevytkuulokkeen ja 
yhteensopivan tietokoneen puhelinohjelmiston välille. PerSono Suite-puhelinohjelmiston 
avulla kevytkuuloke havaitsee ja lopettaa puhelun tai vastaa puheluun, kun kuulokkeen 
puhelunhallintapainiketta painetaan.

Lisäksi PerSono Suite-ohjelmisto antaa perustiedot laitteen kokoonpanosta ja tilasta. 

Ajantasaisia lisätietoja kuulokkeen yhteensopivuudesta PerSono Suite-ohjelmiston 
kanssa on osoitteessa www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility. Mikäli PerSono 
Suite-ohjelmisto ei tue nykyistä puhelinohjelmistoasi, katso lisätietoja sivulta 11.

1. Kun CD on asetettu levyasemaan, siirry PerSono Suite-ohjelmiston pääikkunaan ja 
valitse Asenna PerSono Suite-ohjelmisto.

2. Puhelinohjelmisto saattaa pyytää sinua valitsemaan käytettävän äänilaitteen. Lisätietoja 
on puhelinohjelmiston käyttöohjeissa.

HUOMAUTUS: Kun CS60-USB-kuuloke on asennettu, siitä tulee tietokoneen oletusäänilaite. 
Voit määrittää asetukset manuaalisesti Windows®-käyttöjärjestelmässä Ohjauspaneelin 
kohdan Äänet ja äänilaitteet Äänet-välilehdessä.

HUOMAUTUS: Ohjelmiston asentamisen jälkeen on suositeltavaa määrittää PerSono 
Suite-ohjelmisto käynnistymään aina, kun Windows®-käyttöjärjestelmä käynnistetään. .

Kun ohjelmisto on asennettu ja sitä käytetään, jokin neljästä kuvakkeesta näkyy näytön 
alareunan ilmaisinalueella. Ne ilmaisevat yhteyden tilan kevytkuulokkeenja PerSono 
Suite-ohjelmiston välillä.

: Kevytkuuloketta ei ole havaittu 

: Kevytkuuloke havaittu, ei radiolinkkiä tukiasemaan 

: Kevytkuuloke havaittu ja aktiivinen radiolinkki tukiasemaan 

: Kevytkuuloke havaittu, radioyhteys tukiasemaan lukittu päälle

Ilmaisinalueen kuvakkeet

Napsauta hiiren kakkospainikkeella ilmaisinalueella näkyvää kuulokkeen kuvaketta 
ja valitse Asetukset. Näyttöön tulevat PerSono Suite-ohjelmiston Perusasetukset- ja 
Nykyinen tila -ikkunat.

Yksityiskohtaisemmat PerSono Suite-ohjelmiston ohjeet löytyvät Internetistä.

MÄÄRITTÄMINEN JA TILA

PERSONO SUITE-OHJELMISTON ASENTAMINEN

CS50/60-USB-kuulokemallit tukevat PerSono Suite-ohjelmistoja ja -ominaisuuksia sekä 
seuraavia Microsoft Office Communicator (MOC) -ohjelman ominaisuuksia. Huomautus: 
MOC-ominaisuudet ovat CS50/60-USB-kuulokkeessa sisäänrakennettuina, eikä MOC:n 
käyttäminen edellytä PerSono Suite-ohjelmiston asentamista.

CS50/60-USB-kuulokkeessa on Intelligent Application Management -tekniikka, jonka 
avulla PerSono Suite-tuettua puhelinohjelmistoa ja MOC-ohjelmaa voidaan käyttää 
samassa tietokoneessa. 

CS50/60-USB-kuulokkeen  
käyttäminen Microsoft Office 
Communicator -ohjelmalla

• Jos soittoäänen kytkin on ON-asennossa, 
tukiasema hälyttää saapuvan puhelun merkiksi. 
Nosta kuuloke ja vastaa painamalla kuulokkeen 
puhelunhallintapainiketta.

• Kuuloke ilmoittaa MOC-ohjelmaan saapuvasta 
puhelusta. Vastaa painamalla kuulokkeen 
puhelunhallintapainiketta. 

• Lopeta puhelu painamalla kuulokkeen 
puhelunhallintapainiketta tai asettamalla kuuloke 
tukiasemaan

• Aktivoi kuuloke painamalla puhelunhallintapainiketta, 
odota valintaääntä ja soita puhelu MOC-ohjelman 
kautta. 

• Ota radiolinkkikäyttöön painamalla 
puhelunhallintapainiketta kerran ja paina sitä 
sitten vielä uudelleen. MOC-ikkuna avautuu nyt 
etualalle, valintaääni kuuluu ja voit soittaa puhelun 
MOC-ohjelmasta 

• Kun aloitat puhelun MOC-ohjelmasta, kuuloke 
aktivoituu automaattisesti 

Puhelun tunnistin / Vastaaminen 
- saapuva MOC-puhelu, kun 
kuuloke on tukiasemassa

Puhelun tunnistaminen 
/ Vastaaminen - saapuva 
MOC-puhelu, kun kuuloke ei ole 
tukiasemassa

Puhelun lopettaminen

Puhelun aloittaminen 
kuulokkeesta, kun radiolinkki 
on käytössä (tukiaseman vihreä 
merkkivalo vilkkuu)

Puhelun aloittaminen 
kuulokkeesta, kun radiolinkki on 
pois käytöstä (tukiaseman vihreä 
merkkivalo EI vilku)

Puhelun aloittaminen 
MOC-ohjelmasta

Ominaisuus Toiminto/Kuvaus
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Puhelun soittaminen
Paina kevytkuulokkeen puhelunhallintapainiketta. Tilan merkkivalon pitäisi syttyä sekä 
tukiasemassa että kuulokkeessa merkkinä onnistuneesta yhteydenmuodostuksesta. . 
Valitse numero puhelinohjelmistossa.

Puheluun vastaaminen
Vastaa puheluun painamalla kevytkuulokkeen puhelunhallintapainiketta. Kun tukiaseman 
sivulla oleva soittoäänen kytkin on otettu käyttöön (yläasennossa), tukiasemasta kuuluu 
soittoääni merkkinä saapuvasta puhelusta, joten saat tiedon puhelusta, vaikka et 
käyttäisikään kuuloketta juuri sillä hetkellä. Toiminto ei ole käytössä, kun soittoäänen 
kytkin on ala-asennossa.

Puhelun lopettaminen
Paina kevytkuulokkeen puhelunhallintapainiketta. 

Vaihtaminen puhelujen välillä
Jotkin puhelinohjelmistot tukevat niin sanottua vaihtotoimintoa, jolla voit siirtää nykyisen 
puhelun pitoon tai pois pidosta tai vaihtaa puheluiden välillä. Voit ottaa toiminnon 
käyttöön liikuttamalla kevytkuulokkeen äänenvoimakkuuden säädintä jompaankumpaan 
suuntaan yli 2 sekuntia. Lisätietoja on sivulla 12 luvussa Äänenvoimakkuuden säätäminen, 
vaihtotoiminnon ottaminen käyttöön.

PerSono Suite-ohjelmistoa käytettäessä kevytkuulokkeen ja tukiaseman välinen 
radioyhteys on käytössä vain puhelun aikana. Tämä on kevytkuulokkeen oletusasetus, 
jonka tarkoituksena on säästää kuulokkeen akun virtaa. Voit kuitenkin pitää radioyhteyden 
käytössä muulloinkin kuin puheluiden aikana, jolloin voit kuunnella esimerkiksi muita 
äänilähteitä, kuten suoratoistoa tietokoneesta. Voit avata radioyhteyden koska tahansa 
painamalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.

HUOMAUTUS: radioyhteyden lukitseminen päälle pitkäksi ajaksi lyhentää kevytkuulokkeen 
valmius- ja puheaikaa merkittävästi.
 

PerSono Suite-ohjelmiston kanssa yhteensopimattomat puhelinohjelmistot

Ajantasaisia lisätietoja kuulokkeen yhteensopivuudesta PerSono Suite-ohjelmiston kanssa 
on osoitteessa www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility.

Mikäli PerSono Suite-ohjelmisto ei tue nykyistä puhelinohjelmistoasi, puheluiden 
havaitseminen tai vastaaminen ja soittaminen eivät onnistu. Tällöin kevytkuulokkeen 
puhelunhallintapainikkeen painaminen ainoastaan muodostaa tai katkaisee ääntä 
välittävän radioyhteyden, mutta puheluihin on vastattava puhelinohjelmiston kautta.

SOITTAMINEN, VASTAAMINEN 
JA PUHELUN LOPETTAMINEN

SÄÄTÄMINEN

Napsauta kaiutin pidikkeeseen 
haluamasi käyttötavan mukaan 
(panta- tai korvaosa).

1. Säädä pantaosa itsellesi sopivaksi.

2. Kierrä kuuloketta pidikkeessä, 
kunnes mikrofoni osoittaa poskeasi 
kohti.

1

2

Wearing Options

Pidike

1

2
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ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN, 
VAIHTOTOIMINNON OTTAMINEN 
KÄYTTÖÖN Major AdjustMinor Adjust

Voit säätää kuunteluvoimakkuutta liikuttamalla kevytkuulokkeen äänenvoimakkuuden 
säädintä edestakaisin.

Lisätietoja puhelinohjelmiston kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuuden säätämisestä on 
puhelinohjelmiston ohjeistuksessa.

Voit säätää tietokoneen äänilaitteen kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuutta Windowsin® 
Ohjauspaneelin kohdassa Ääni ja äänilaitteet.

Voit ottaa vaihtotoiminnon käyttöön liikuttamalla äänenvoimakkuuden säädintä 
jompaankumpaan suuntaan yli 2 sekuntia. (Lisätietoja on sivulla 11 kohdassa Vaihtaminen 
puhelujen välillä.)

PUHELUN MYKISTÄMINEN, 
ÄLYPAINIKKEEN OTTAMINEN 
KÄYTTÖÖN Headset Mute

Voit mykistää kevytkuulokkeen painamalla lyhyesti mykistyspainiketta. Paina uudelleen, 
kun haluat poistaa mykistyksen.

Kun mykistys on päällä, kuulet kolme nopeaa piippausta 15 sekunnin välein.

Voit ottaa älypainikkeen käyttöön pitämällä mykistyspainiketta alhaalla yli kaksi sekuntia.
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MATKUSTAMINEN JA CS60-USB

CS60-USB-kevytkuuloke on helppo purkaa osiin matkan ajaksi.

CS55

CS50

Front:

Rear:

Listening 
Volume/Mute 

Talk Indicator Light

Speaker

Battery Cover

Call Control Button

Microphone

Handset Lifter Arm

Ringer Microphone 
Jack (remove cover)

Height Switch

Accessory Jack

Power Cord

Headset

Handset Lifter

Telephone Cord Jack

Telephone Handset Jack

Speaking Volume 
Major Adjust

AC Charging Jack

Handset Lifter Jack

Base - Top View Base - Bottom View

Charging Cradle

Front:

Rear:

Indicator Lights

Talking (Green)

Power (Red)

Charging (Amber)

Listening Volume
Major Adjust

Telephone Cord

Telephone 
Configuration Dial

IntelliStand™

On/Off Switch
(to automate call
control button)

Speaking Volume
Minor Adjust

Työnnä osia varovasti 
sivuttain, jos haluat 
purkaa laitteen.

Osiin purettu 
kuuloke

Virta on hyvä katkaista akkuvirran 
säästämiseksi, ja lentomatkailua 
koskevat säädökset edellyttävät virran 
katkaisua ennen lentokoneeseen 
siirtymistä. Katkaise kevytkuulokkeesta 
virta painamalla kuunteluvoimakkuus- 
ja mykistyspainikkeita samanaikaisesti 
5 sekuntia. Vapauta molemmat 
painikkeet, kun kuulokkeen vihreä 
merkkivalo vilkkuu.

Voit kytkeä virran takaisin 
kuulokkeeseen painamalla puhelun-
hallintapainiketta. Puheen vihreä 
merkkivalo vilkkuu nopeasti.

HUOMAUTUS: Kun kevytkuulokkeesta on katkaistu virta, minkä tahansa painikkeen 
painaminen kytkee virran takaisin. Jos CS60-USB-kevytkuuloketta säilytetään 
huolimattomasti, kuulokkeen virta voi kytkeytyä vahingossa päälle. 



Liikuta jompaankumpaan 
suuntaan vähintään 
2 sekuntia

Vaihto

Paina painiketta lyhyesti  Mykistys

Nousevat/laskevat 
äänimerkit, enintään 
2 äänimerkkiä

Liikuta edestakaisin 
Kuunteluvoimakkuus

Toiminto Äänitaajuus

Pidä painiketta 
painettuna vähintään 
2 sekuntia

Älypainike  

Soittaminen/
vastaaminen/
puhelun lopettaminen

Paina painiketta 
lyhyesti Keskikorkea äänimerkki

Varoitus akun 
tyhjenemisestä 
(5 minuuttia
puheaikaa jäljellä)

Aseta kuuloke takaisin 
lataustelineeseen

1 äänimerkki 10 sekunnin 
välein

Varoitus
kuuluvuusalueen
ylittymisestä puhelun
aikana

Siirry lähemmäs 
tukiasemaa

2 äänimerkkiä juuri ennen 
kuuluvuusalueen ylittämistä 
3 äänimerkkiä 
kuuluvuusalueen ylittämisen 
jälkeen, puhelu keskeytyy. 
1 äänimerkki
kuuluvuusalueelle paluun
jälkeen, puhelu aktivoituu
uudelleen 15 minuutin kuluessa

Ilmoitus tulevasta 
puhelusta

Vastaa puheluun 
painamalla 
puhelunhallintapainiketta

3 toistuvaa äänimerkkiä

OminaisusPainike

3 äänimerkkiä 
15 sekunnin välein

  

TUKIASEMAN MERKKIVALOT

Toiminto Merkkivalo
Lataa Kirkas punainen valo palaa.

Akku täynnä Punainen valo sammuu.

Mykistetty Vihreä valo vilkkuu nopeasti.
 
Kuuloke ei ole tukiasemassa Punainen valo palaa himmeänä.

Kuulokeyhteys aktiivinen Vihreä valo vilkkuu hitaasti.

Kuulokeyhteys ei ole aktiivinen Vihreä valo palaa.

Tilan merkkivalo (vihreä) 

Latauksen merkkivalo 
(punainen) 

CS60-USB-KEVYTKUULOKKEEN 
VIANMÄÄRITYS

• Tarkista, että USB-kaapeli on kytketty käynnissä 
olevaan tietokoneeseen.

• Tarkista, että tietokone on päällä eikä valmius- tai 
lepotilassa.

• Jos käytät USB-keskitintä, varmista, että 
verkkovirtalähde on oikein liitetty ja että keskitin antaa 
kuulokkeelle 250 mA:n virtaa.

• Jos käytät laturia, tarkista, että laturin liitin on 
kytketty tukiasemaan, että laturin pistoke on kunnolla 
kiinni pistorasiassa ja että käytössä on Plantronicsin 
toimittama laturi.

Tein kaikki kytkennät, mutta 
merkkivalot eivät pala.

Ongelma Ratkaisu

KEVYTKUULOKKEEN OHJAIMET
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• Vähennä kuunteluäänen voimakkuutta 
puhelinohjelmistossa, kunnes vääristymä häviää.

• Jos vääristymä ei häviä, vähennä kuunteluäänen 
voimakkuutta tietokoneessa.

• Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta. Katso sivu 12. 

• Puheen äänenvoimakkuus on liian suuri. Laske 
puheen äänenvoimakkuutta puhelinohjelmistosta, 
kunnes taustapuhe tai -kohina häviää. Jos 
taustapuhe tai -kohina ei häviä, laske mikrofonin 
äänenvoimakkuutta tietokoneessa.

 
• Yhteys kuulokkeeseen on katkennut. Koita luoda 

yhteys uudelleen painamalla puhelunhallintapaini-
ketta.

• Irrota USB-laturi tukiasemasta ennen verkkovirtalaturia 
(jos se on käytössä) 5 sekunniksi. Kiinnitä ensin 
USB-laturi ja sen jälkeen verkkovirtalaturi (jos se 
on käytössä), kun haluat kytkeä virran uudelleen 
kuulokkeeseen.

• Nollaa järjestelmä noudattamalla sivulla 18 annettuja 
ohjeita.

• Siirrä langaton CS60-USB-tukiasema kauemmas 
puhelimesta. 

• Laturi on kytketty autojohtoon. Kytke laturi kunnolla 
pistorasiaan.

• CS60-USB määrittyy Windowsin® oletusäänilaitteeksi. 
Voit muuttaa äänilaitteiden asetuksia valitsemalla 
Windows®-käyttöjärjestelmän Ääniasetukset-valikon 
kohdassa Äänet ja äänilaitteet.

• Kevytkuuloke on nollattava. Katso sivu 18.
• Kevytkuulokkeen akku on ladattava. Katso sivu 7. 
• Jos käytät kannettavaa tietokonetta, joka siirtyy 

säännöllisesti valmius- tai lepotilaan, voit käyttää 
vaihtoehtoista verkkovirtalähdettä varmistaaksesi, että 
kevytkuuloke latautuu koko ajan.

• Akku on liian vanha, vaihda akku. Katso sivu 19.

• Vaihda korvaosa erikokoiseen. Etsi kokeilemalla sopiva 
koko tai käytä toimitettua pään yli pidettävää sankaa.

• Kevytkuulokkeesta kuuluu yksi piippaus 10 sekunnin 
välein, jos akun virta on vähissä. Lataa akku 
asettamalla kuuloke lataustelineeseen pariksi, 
kolmeksi tunniksi, kunnes latauksen merkkivalo palaa 
tasaisesti tai lakkaa vilkkumasta.

• Kaksi piippausta varoittaa kuuluvuusalueen 
ylittämisestä. Siirry lähemmäs tukiasemaa.

• Kolme merkkiääntä 15 sekunnin välein tarkoittaa, 
että mykistys on käytössä. Katkaise virta painamalla 
mykistyspainiketta.

Kevytkuulokkeen ääni on 
vääristynyt. Ääni kaikuu 
kevytkuulokkeessa.

Kuulen liikaa taustapuhetta tai 
-kohinaa tai muita sivuääniä.

Linjalla on häiriöitä, joiden 
vuoksi keskusteleminen on 
hankalaa. 

Puhekumppanini kuulee puhelun 
taustalla surinaa.

Musiikin kuunteluun käytetty 
kevytkuuloke ei toimi enää.

Kevytkuuloke ei enää reagoi 
painikkeen painalluksiin.

Akun puheaika on lyhentynyt 
huomattavasti, vaikka se oli 
täyteen ladattu. 

Kuuloke on epämukava, kun sitä 
käytetään korva yli -asennossa.

Kuulokkeesta kuuluu 
piippauksia.

Ongelma Ratkaisu

CS60-USB-KEVYTKUULOKKEEN VIANMÄÄRITYS

• Kevytkuuloke saattaa olla tukiaseman 
kuuluvuusalueen ulkopuolella. Siirry lähemmäs 
tukiasemaa, kunnes kevytkuuloke on 
kuuluvuusalueella. Kuuluvuusalue vaihtelee 
toimistoympäristön mukaan.

• Kevytkuulokkeen akku on ladattava. Katso sivu 7. 
Jos käytät kannettavaa tietokonetta, joka siirtyy 
säännöllisesti valmius- tai lepotilaan, voit käyttää 
vaihtoehtoista verkkovirtalähdettä 
varmistaaksesi, että kevytkuuloke latautuu koko ajan.

• Puheääni on liian alhainen. Paina kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta. Katso sivu 12.

• Kevytkuuloke on ehkä liitettävä uudelleen 
tukiasemaan. Katso sivu 18. 

• Tarkista puhelinohjelmiston yhteensopivuus 
luettelosta osoitteessa www.plantronics.com/
SoftphoneCompatibility, jotta tiedät, voiko sillä vastata 
puheluihin ja katkaista ne.

• Kevytkuulokkeen akku on ladattava. Jos käytät 
kannettavaa tietokonetta, joka siirtyy säännöllisesti 
valmius- tai lepotilaan, voit käyttää vaihtoehtoista 
verkkovirtalähdettä varmistaaksesi, että kevytkuuloke 
latautuu koko ajan.

• CS60-USB-kevytkuuloketta ei ole ehkä määritetty 
puhelinohjelmiston oletusäänilaitteeksi.

 
• Tarkista, että kaikki johdot on kytketty oikein.
• Tarkista, että tukiasemaan tulee virtaa (vihreä 

merkkivalo) ja että kevytkuulokkeen akku on täyteen 
ladattu.

• Kevytkuuloke saattaa olla tukiaseman 
kuuluvuusalueen ulkopuolella. Siirry lähemmäs 
tukiasemaa, kunnes kevytkuuloke on 
kuuluvuusalueella. Kuuluvuusalue vaihtelee 
toimistoympäristön mukaan.

• Säädä kevytkuulokkeen (katso sivu 12), 
puhelinohjelmiston ja tietokoneen äänenvoimakkuutta.

• Varmista, että kevytkuuloke on tiukasti korvan päällä.
• On valittu väärä puhelinohjelmisto. Varmista, että olet 

valinnut ohjelmistosta oikean puhelinohjelmistomallin.
• Kevytkuuloke on ehkä liitettävä uudelleen. Katso 

sivu 18.

• Kuuloke on mykistetty. Poista mikrofonin mykistys 
painamalla kevytkuulokkeen mykistyspainiketta. Katso 
sivu 12.

• Kevytkuulokkeen mikrofonipuomi on väärässä 
asennossa. Aseta kuulokkeen puomi siten, että se 
osoittaa suutasi kohti. 

• Puheääni on liian voimakas. Lisää puheen 
äänenvoimakkuutta puhelinohjelmistossa niin, 
että soittaja kuulee äänesi. Jos äänenvoimakkuus 
on edelleen liian alhainen, lisää mikrofonin 
äänenvoimakkuutta tietokoneestasi.

• Kevytkuulokkeen akku on ladattava. Katso sivu 7.

Kevytkuuloke ei toimi 
tukiaseman kanssa.-

Kevytkuuloke ei toimi  
puhelinohjelmiston kanssa.

En kuule soittajan ääntä tai 
valintaääntä.

Soittajat eivät kuule ääntäni.

Ongelma Ratkaisu
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Kevytkuulokkeen oman akun käyttöikä on 2–3 vuotta. Kun puheaika lyhenee huomattavasti, 
akku on vaihdettava. Soittamalla Plantronicsin numeroon 0800 117 095 voit tilata uuden akun. 
Kun olet saanut uuden akun, asenna se noudattamalla seuraavia ohjeita.

AKUN VAIHTAMINEN

Purista akkulokeron kantta molemmilta 
puolilta ja irrota kansi.

Ota akku ulos ja irrota varovasti 
liitännät. ÄLÄ vedä akkua johdoista. 

Aseta uusi akku kuulokkeeseen ja kytke 
liitännät uudelleen.

Purista akkulokeron reunoista ja aseta 
kansi paikalleen. 

Muista, että vaihdetun akun lataaminen kestää 3 tuntia.

Kevytkuuloke ja tukiasema toimitetaan toisiinsa liitettyinä. Jos kuitenkin haluat käyttää 
tukiaseman kanssa muuta kuuloketta, laitteet on liitettävä toisiinsa uudelleen seuraavasti: 

JÄRJESTELMÄN NOLLAAMINEN

LIITTÄMINEN

Aseta kuuloke takaisin lataustelineeseen. 

1. Paina paperiliittimen avulla 
liittämispainiketta tukiaseman liitinaukon 
kautta ja pidä sitä alhaalla vähintään 
5 sekuntia. Tilan merkkivalo vilkkuu.

2. Pidä kevytkuulokkeen mykistyskytkin 
painettuna vähintään 5 sekuntia. 
Kevytkuulokkeen merkkivalo syttyy.

Uudelleenliittäminen on onnistunut, kun 
tilan merkkivalo palaa tasaisesti ja puheen 
merkkivalo ei pala. 

3. Irrota ensin USB-laturi ja sitten 
verkkovirtalaturi (jos se on käytössä) 
laturiliittimestä viideksi sekunniksi. 

4. Kytke ensin USB-laturi ja sen jälkeen 
verkkovirtalaturi (jos se on käytössä).

Jos uudelleenliittäminen ei onnistu 
2 minuutissa, kevytkuuloke palaa 
liittämättömään tilaan. Yritä 
uudelleenliittämistä uudelleen tai ota yhteys 
tekniseen tukeen.

Järjestelmän nollaamisella voi korjata joitakin virhetiloja (lisätietoja on vianmäärityssivulla).

1. Paina puhelunhallintapainiketta ja 
kuunteluvoimakkuus- tai mykistys- 
painiketta 5 sekuntia. Vapauta molemmat 
painikkeet, kun puheen merkkivalo 
vilkkuu.

2. Paina puhelunhallintapainiketta uudelleen. 
Puheen merkkivalo vilkkuu uudelleen 
lyhyesti merkiksi siitä, että kevytkuuloke 
toimii normaalisti.

3. Irrota ensin USB-laturi ja sitten 
verkkovirtalaturi (jos se on käytössä) 
laturiliittimestä viideksi sekunniksi.

4. Kytke ensin USB-laturi ja sen jälkeen 
verkkovirtalaturi (jos se on käytössä). 

Järjestelmä on nollattu.
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S O U N D  I N N OVAT I O N

HUOLTO

1. Irrota yksikkö tietokoneesta ja laturi virtalähteestä ennen puhdistamista.
2. Puhdista laite kostealla (ei märällä) liinalla. 
3. Älä käytä liuottimia tai muita puhdistusaineita.

TEKNINEN TUKI

Lisätietoja teknisestä tuesta, usein kysyttyjä kysymyksiä sekä tietoja laitteiden 
yhteensopivuudesta ja käytöstä on sivustossa www.plantronics.com/support. 
Plantronicsin tekninen tuki (TAC, Technical Assistance Center) auttaa sinua. 
Soita numeroon 0800 117 095.
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AUT, BEL, DEU, DNK, ESP, 
FRA, GRC, ITA, IRL, LUX, 
NLD, PRT, SWE, FIN, CYP, 
CZE, EST, HUN, LVA, LTU, 
MLT, POL, SVK, SVN.
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