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Tervetuloa

Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää langattoman 
CS510A/CS520A-kuulokejärjestelmän käyttö- ja asennusohjeet. 

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

Tämä langaton DECT Standard -tuote käyttää rajoitettuja langattomia radiotaajuuksia, jotka 
vaihtelevat maittain.  DECT Standard -laitteita on yleensä sallittua käyttää Euroopassa, 
Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.  Tämän DECT Standard -tuotteen käyttäminen kielletyssä 
maassa rikkoo lakia, voi häiritä viestintäverkkoja ja -laitteita ja voi johtaa sakkoihin tai muuhun 
rangaistukseen.  Lisätietoja maista, joissa DECT Standard -laitteita voi lain mukaan käyttää:

http://www.dect.org/content.aspx?id=28
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Pakkauksen sisältö

Puhelinkaapeli

Virranlähde

Tukiasema Kuulokemikrofoni
Kuvassa malli WH350A (kaksikanavainen) - 

saatavilla myös malli WH300A (yksikanavainen)
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Perustiedot tukiasemasta ja kuulokkeesta

 1 Puhelu/mykistys-LED
 2 Virran/liittämisen LED 
 3 Lataus-LED 
 4 Liittämispainike
 5 Kapeakaistan/laajakaistan äänikytkin
 6 Virtaliitin
 7 Luuripidike / EHS-kaapelin liitin
 8 Puhelinkaapelin liitin 
 9 Automaattinen vastaus -kytkin
 10  Kuuntelun äänenvoimakkuuden säätö*
 11 Puheen äänenvoimakkuuden säätö*
 12   Asetussäädin* 

* asennusta varten 1211

65 8 9

10

4

Näkymä takaaNäkymä edestä

Kuuloke

2

1

7

6

3
4

5

 1 Pääsanka
 2Äänenvoimakkuuden vähennyspainike 
 3 Kuulokkeen merkkivalo
 4 Äänenvoimakkuuden lisäyspainike
 5 Puhelunhallintapainike
 6 Mykistyspainike
 7 Mikrofoni

1

2

3
7

Näkymä alaosasta

Tukiasema
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Varusteet

1  Elektronisen ohjausmoduulin kaapeli (EHS)Nostaa pöytäpuhelimesi luurin elektronisesti. Mah-
dollistaa puheluihin vastaamisen tai puheluiden lopettamisen kuulokkeella etänä.

2  HL10™-pidike Nostaa luurin automaattisesti ja asettaa sen takaisin pidikkeeseen. 
Mahdollistaa puheluihin vastaamisen tai puheluiden lopettamisen kuulokkeella etänä.

2

1
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Kuulokkeen asentaminen

Kuuloke toimitetaan valmiiksi koottuna. Kuulokkeen sangan ja mikrofonin voi 
säätää itselleen sopivaksi 

Pääsangan säätäminen

1 Säädä pääsankaa pidentämällä tai lyhentämällä sitä, kunnes se sopii hyvin paikalleen. 
Paikalleenlukitusominaisuuden avulla pääsanka pysyy tiukasti paikallaan. 

2 Aseta kuuloke paikalleen siten, että vaahtomuoviset pehmusteet ovat mukavasti korviesi päällä. 
C510-kuulokkeessa aseta T-päinen tukiosa korvan yläpuolelle. 

3 Tiukenna asentoa vetämällä varovasti kuulokkeen toista päätä sisäänpäin kuvan osoittamalla 
tavalla.

Mikrofonin säätäminen

1 Taivuta ja muotoile puomia varovaisesti molemmilla käsillä kuvan osoittamalla tavalla. Vältä 
puomin taivuttamista tai kääntämistä mikrofonin tai korvasangan lähellä.

2 Aseta lukittava kannatinosa ja puomi siten, että mikrofoni on kahden sormenleveyden päässä 
suun reunasta.

 2"
50.8 mm

front back

 2"
50.8 mm

Näkymä edestä Näkymä takaa
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Tässä osiossa kerrotaan, miten tukiasema yhdistetään pöytäpuhelimeen. 

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

Kuulokkeen lataaminen
Aseta kuuloke lataustelineeseen. Tukiaseman LED-latausvalo vilkkuu vihreänä kuulokkeen 
latautuessa ja palaa tasaisesti vihreänä, kun lataus on valmis. Lataa ainakin 20 minuuttia ennen 
ensimmäistä käyttöönottoa. Kuulokkeen akun lataaminen täyteen kestää noin 4.5 tuntia.

=
20

HUOMAUTUS Tässä tuotteessa on vaihdettava akku. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä 
Plantronicsiin.

Pöytäpuhelimen liittäminen
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Pöytäpuhelimen yhdistäminen ja asetusten määrittäminen
CS510-/CS520-kuulokkeen ja pöytäpuhelimen yhdistämiseen on kolme asennusvaihtoehtoa. 
Jatka valitsemalla yksi seuraavista: 

• Pöytäpuhelin (vakio) 

• Pöytäpuhelin + HL10-pidike (myydään erikseen) 

• Pöytäpuhelin + EHS-kaapeli (myydään erikseen)

HUOMAUTUS Jos käytät pöytäpuhelimen vakioasennusta tai pöytäpuhelinta, jossa on HL10-pidike, 
jatka alas. Jos käytät pöytäpuhelinta, jossa on EHS-kaapeli, katso lisätietoja tämän oppaan kohdasta 
Pöytäpuhelin + EHS-kaapeli. Katso lisätietoja asennuksesta EHS-kaapelin mukana tulleesta EHS-
aloitusoppaasta tai osoitteesta plantronics.com/accessories. 

Pöytäpuhelin (vakio)
1 Kytke puhelinkaapelin toinen pää tukiaseman taakse.

2 Irrota luurin kierteinen johto pöytäpuhelimesta ja kytke se uudelleen puhelinkaapelin 
liitäntärasiaan.

3 Kytke puhelinkaapelin toinen pää pöytäpuhelimen vapaana olevaan luurin porttiin. 

HUOMAUTUS Pöytäpuhelimen kuuloke toimii edelleen, vaikka se on pidikkeessä eri asennossa.

KÄYTTÖ

HUOMAUTUS  Jos puhelimessasi on sisäänrakennettu kuulokeportti, käytä kuulokeporttia 
ainoastaan jos et käytä HL10-pidikettä. Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun tässä 
kokoonpanossa, paina sekä puhelimen että kuulokkeen puhelunhallintapainikkeita.  
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Asetusten tarkistaminen ja testipuhelun tekeminen
1 Jos puhelimessa on äänenvoimakkuuden säädin, aseta se keskivoimakkuudelle.

2 Tarkista tukiaseman alapaneelista, että asetukset ovat oikein. Määritä myös pöytäpuhelimen 
äänenvoimakkuus.

kuunteluääni valitse ( ) = 2 ja puheääni valitse ( ) = 2 

asetussäädin = A  

pöytäpuhelimen äänenvoimakkuus = keskivoimakkuus 

3 Nosta kuuloke pöytäpuhelimen telineestä.

4 Aseta kuuloke päähän ja paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.

5 Jos et kuule valintaääntä, siirrä asetussäädintä (A–G), kunnes valintaääni kuuluu.

HUOMAUTUS Useimmissa puhelinmalleissa nämä oletusasetukset toimivat parhaiten  

6 Soita koepuhelu pöytäpuhelimella. Tarpeen vaatiessa voit hienosäätää äänenvoimakkuutta 
kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätimillä. Voit myös säätää pöytäpuhelimen kuuntelu- ja 
puheäänenvoimakkuutta tukiaseman pohjasta. 
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Pöytäpuhelin + HL10-pidike (myydään erikseen)
HUOMAUTUS Noudata ensin yllä olevia Pöytäpuhelin (vakio) -ohjeita.

1 Paina luuripidikkeen virtajohto napakasti kiinni luuripidikkeen liittimeen.

KÄYTTÖ 

2 Kun käytät kuuloketta, liu'uta luuripidikkeen varsi luurin alle, kunnes pidikkeen pohja koskee 
puhelimen kylkeä. 

3 Liu'uta pidikettä ylös kohtaan, jossa se melkein koskee luurin korvaosaan.

4 -Aktivoi pidike painamalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.

5 Jos kuulet valintaäänen, pidike on oikeassa kohdassa eikä sitä tarvitse säätää. 

6 Irrota luuripidikkeen pohjassa olevien kiinnitysteippien (3 kpl) suojakalvot.

7 Kiinnitä pidike varovasti paikalleen pöytäpuhelimeen.

8 Varmista kiinnitys painamalla napakasti.
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Jos valintaääntä ei kuulu
1 Jos valintaääntä ei kuulu, siirrä pidikkeen korkeussäädintä seuraavaksi korkeampaan asentoon. 

2 Toista tarvittaessa yllä olevat vaiheet 2–5, kunnes kuulet valintaäänen. 

3 Kuultuasi valintaäänen varmista pidike vaiheiden 6–8 mukaisesti.

Varaosat (tarvittaessa)
Käytä jatketta, jos luuripidike tarvitsee tukea, kun luuri asetetaan lataustelineeseen.

Jatke
1 Liu'uta jatke pidikkeen päälle.

2 Vakaajan voi vaihtaa puolelta toiselle. Sijoita vakaajat luurin kummallekin puolelle, jotta puhelin 
on helppoa nostaa paikaltaan.

1 2

2

Kaiutinmikrofoni
Käytä kaiutinmikrofonia vain, kun puhelimen kaiutin ei ole suoraan luurin alla.

1 Poista kansi pidikkeen takaosassa olevan kaiutinmikrofonin liitännästä.

2 Kytke kaiutinmikrofonin liitin.

3  Aseta kaiutinmikrofoni puhelimen kaiuttimen päälle. Poista teippi ja kiinnitä paikoilleen.

1

2

3
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Vain Nortel-puhelimissa

Pöytäpuhelin + EHS-kaapeli
1 Liitä EHS-kaapeli tukiasemaan ja pöytäpuhelimeen EHS-sovittimen aloitusoppaassa kuvatulla 

tavalla.  

HUOMAUTUS Katso lisätietoja asennuksesta EHS-kaapelin mukana tulleesta EHS-
aloitusoppaasta tai osoitteesta plantronics.com/accessories.
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Tukiaseman asettaminen 
Suositeltu vähimmäisetäisyys pöytäpuhelimen ja tukiaseman välillä on noin 15 cm.

Suositeltu vähimmäisetäisyys tukiaseman ja tietokoneen välillä on noin 30 cm. Väärä 
sijoituspaikka voi aiheuttaa melua ja häiriöitä. 

15cm

30cm
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Kun olet säätänyt kuulokkeen ja yhdistänyt pöytäpuhelimen, voit lukea tästä 
osiosta muun muassa kuulokkeen toiminnoista ja ohjaimien käytöstä.  

Kuulokkeen ohjaimet 

543

1

2

1 Äänenvoimakkuuden 
vähennyspainike [–]

Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla

2 Kuulokkeen merkkivalo Välkkyy käytön aikana vihreänä

3 Puhelunhallintapainike

Puhelun soittaminen ja 
lopettaminen, puheluun 
vastaaminen

Paina puhelunhallintapainiketta lyhyesti.

4 Mykistyspainike Mykistä / poista mykistys painamalla 

5 Äänenvoimakkuuden 
lisäyspainike [+]

Lisää äänenvoimakkuutta painamalla

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
CS510A/CS520A-järjestelmällä voi puhua jopa 13 tuntia yhdellä latauksella. Puheaika vähenee 
laajakaistatilassa tai jos kuuloketta käytetään pitkiä aikoja kaukana tukiasemasta. 

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

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 puhelunhallintapainiketta, kuulet kolme matalaa 
merkkiääntä. Tämä ilmaisee, että akun virta on hyvin vähissä. Lataa kuuloke välittömästi.

Kuulokkeen mykistäminen puhelun aikana
Voit mykistää puhelun / poistaa mykistyksen painamalla mykistyspainiketta.  

Kun mykistystoiminto otetaan käyttöön, tukiaseman puhelu/mykistys-LED palaa punaisena ja 
kuulet kolme korkeaa merkkiääntä (kuulet edelleen soittajan äänen).  

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit hienosäätää kuulokkeesi äänenvoimakkuutta lisäyspainikkeella [+] tai vähennyspainikkeella 
[–]. 

Voit säätää pöytäpuhelimesi äänenvoimakkuutta tukiasemassa olevilla 
äänenvoimakkuusvalitsimilla.

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 
puhelunhallintapainiketta, kuulet yhden merkkiäänen painikkeen painalluksen jälkeen ja kolme 
matalaa merkkiääntä yhteysvirheen merkiksi.

Virrankulutus
Kun kuulokkeen akku on ladattu täyteen, kuuloke siirtyy verkkovalmiustilaan. Valmiustilaan 
siirtymisen kestoon vaikuttaa se, miten nopeasti akku latautuu täyteen.  Verkkovalmiustilassa 
tuotteen virrankulutus on 1.2W.

Tuotteen verkkoliitännät ovat aina aktiivisia.  
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Tukiaseman puhelinpainike ja kytkimet

1 Liittämispainike
Pakkauksen kuuloke ja tukiasema ovat liitettyinä toisiinsa. Jos haluat käyttää uutta kuuloketta 
tai nykyinen kuuloke on liitettävä uudelleen, laitteiden välille voidaan muodostaa pariliitos 
seuraavasti. 

Automaattinen liitäntätoiminto
kuulokkeen telakoiminen järjestelmän ollessa valmiustilassa liittää sen automaattisesti 
tukiasemaan ja tekee siitä pääkuulokkeen. Virran/liittämisen LED-valo vilkkuu liitäntäprosessin 
aikana ja palaa valkoisena, kun uusi liitäntä on valmis. 

Manuaalinen OTA-liittymä
1 Kun järjestelmä on valmiustilassa ja kuuloketta ei ole telakoitu, paina tukiaseman 

liittämispainiketta kolmen sekunnin ajan. Virran/liittämisen valo vilkkuu valkoisena.  

2 Paina kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes 
kuulokkeen merkkivalo palaa valkoisena. Kun tukiaseman virran/liittämisen LED-valo palaa 
valkoisena, kuuloke ja tukiasema on liitetty toisiinsa. 

HUOMAUTUS Jos liittämisprosessi aikakatkaistaan kahden minuutin kuluttua tai jos 
liittämisprosessi epäonnistuu, tukiaseman liittämisen LED-valo sammuu kolmeksi sekunniksi 
ja syttyy jälleen osoittamaan, että tukiasemaan tulee virtaa. Jos näin käy, yritä liittää kuuloke 
uudelleen.

Liittämisen lopettaminen
Jos tukiasema on liittämistilassa ja haluat, että tukiasema lakkaa etsimästä kuuloketta, paina 
liittämispainiketta uudelleen. Tukiaseman liittämisen LED-valo sammuu kolmeksi sekunniksi ja 
syttyy jälleen osoittamaan, että tukiasemaan tulee virtaa.

Virran/liittämisen LED-valo

Tukiaseman tila Virran/liittämisen LED-valo

Pääkuulokkeen liittäminen Vilkkuu valkoisena

Tukiasemaan liitetty pääkuuloke Palaa valkoisena

Neuvottelupuhelun kuulokkeen liittäminen Vilkkuu valkoisena

Käynnissä oleva neuvottelupuhelu lisäkuulokkeilla Vilkkuu valkoisena

Tukiasema

1 2 3
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2 Kapeakaistan/laajakaistan äänikytkin
CS510A/CS520A-kuulokkeessa on laajakaistaääni, jonka ansiosta ääni kuulostaa selkeämmältä 
ja luonnollisemmalta. Jos pöytäpuhelimesi toistaa laajakaistaääntä, aseta laajakaista-/
kapeakaistakytkin keltaiseksi osoittamaan laajakaistaa.

HUOMAUTUS: Puheaika vähenee laajakaistatilassa.

Asettamalla kytkimen mustaksi (kapeakaista) kuulokkeen akku kestää pidempään tai useampi 
järjestelmä voi toimia pienellä alueella.

3 Automaattinen vastaus -kytkin
Automaattisen vastauksen ansiosta radioyhteys kuulokkeen ja tukiaseman välille voidaan 
muodostaa ilman painikkeen painalluksia. Kun automaattinen vastaus on asetettu mustaksi, 
voit vastata tulevaan puheluun painamalla kuulokkeen puhelupainiketta. 

Kun automaattinen vastaus on asetettu harmaaksi, voit vastata tulevaan puheluun nostamalla 
kuulokkeen tukiasemasta.

HUOMAUTUS Automaattinen vastaus/lopetus -ominaisuus edellyttää EHS-kaapelia tai HL10-
pidikettä. Lisätietoja on osoitteessa plantronics.com/accessories.
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Lähtevän puhelun soittaminen
1 Kun kuuloke on päässäsi, paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta 

2 Nosta kuuloke telineestä. Kuulokkeesta kuuluu valintaääni. 

HUOMAUTUS Tämä vaihe on automaattinen, jos asennat lisävarusteena pidikkeen tai EHS-kaapelin. 
Täydellinen luettelo saatavilla olevista lisävarusteista on osoitteessa plantronics.com/accessories.

3 Valitse puhelinnumero pöytäpuhelimesta. 

4 Lopeta puhelu painamalla kuulokkeen puhelupainiketta ja asettamalla luuri pidikkeeseen.

Tulevaan puheluun vastaaminen
1 Kun kuuloke on päässäsi, paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta

2 Puhu soittajalle nostamalla kuuloke telineestä. 

HUOMAUTUS Tämä vaihe on automaattinen, jos asennat lisävarusteena pidikkeen tai EHS-
kaapelin. Täydellinen luettelo saatavilla olevista lisävarusteista on osoitteessa plantronics.com/
accessories. 

3 Lopeta puhelu painamalla kuulokkeen puhelupainiketta ja asettamalla luuri pidikkeeseen.

Neuvottelu enintään kolmella lisäkuulokkeella
Voit neuvotella enintään kolmella lisäkuulokkeella käynnissä olevassa puhelussa. 

Neuvottelupuheluun liittyminen
Kiinnitä osallistujan kuuloke pääkäyttäjän lataustelineeseen, kun tukiasemalla on aktiivinen 
yhteys pääkuulokkeeseen (puheluun) (tämä yhdistää kuulokkeen tukiasemaan). Tukiaseman 
liittämisen merkkivalo alkaa vilkkua. Hetken kuluttua pääkäyttäjä kuulee kolme merkkiääntä. 
Tämä ilmaisee, että osallistujan lisäkuuloke haluaa liittyä puheluun. Hyväksy osallistujan 
lisäkuuloke painamalla pääkäyttäjän puhelupainiketta kymmenen sekunnin kuluessa Jos 
painiketta ei paineta kymmenen sekunnin kuluessa ja prosessi epäonnistuu tai aikakatkaistaan, 
liittymispyyntö hylätään ja osallistuja kuulee virheäänen kuulokkeessaan.

Pääkuulokkeeseen nähden erilaisen lisäkuulokkeen voi liittää painamalla tukiaseman 
liittämispainiketta, kun tukiasemalla on aktiivinen yhteys. Paina seuraavaksi lisäkuulokkeen 
äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta, kunnes merkkivalo syttyy. Tukiaseman liittämisen LED-
valo alkaa vilkkua ja pääkäyttäjä kuulee kolme merkkiääntä. Tämä ilmaisee, että osallistujan 
lisäkuuloke haluaa liittyä puheluun. Hyväksy osallistujan lisäkuuloke painamalla pääkäyttäjän 
puhelupainiketta kymmenen sekunnin kuluessa Jos painiketta ei paineta kymmenen sekunnin 
kuluessa ja prosessi epäonnistuu tai aikakatkaistaan, liittymispyyntö hylätään ja osallistuja 
kuulee virheäänen kuulokkeessaan.

HUOMAUTUS Neuvottelussa kuulokkeiden mykistystoiminnot ovat toisistaan riippumattomia. 
Tukiasema ilmaisee vain pääkäyttäjän mykistyksen tilan. 

Neuvottelupuhelun lopettaminen
Lisäkuulokkeet pysyvät lisäkuulokkeina useissa puheluissa. Poista lisäkuuloke painamalla 
lisäkuulokkeen puhelupainiketta tai telakoimalla pääkäyttäjän kuuloke lataustelineeseen. 
Pääkuulokkeesta kuuluu yksi merkkiääni aina, kun osallistuja poistuu puhelusta.

HUOMAUTUS: Kun neuvotteluun liittyy useita kuulokkeita, pääkuulokkeiden käyttäjä saattaa 
kuulla omista kuulokkeistaan ylimääräisiä ääniä (kolme merkkiääntä) ja tukiaseman liittämisen 
merkkivalo alkaa vilkkua. Ylimääräiset äänet ja vilkkuva merkkivalo ovat merkkinä siitä, että 
lisäkuulokkeiden laiteohjelmistoversio on eri kuin pääkuulokkeiden, mutta lisäkuulokkeita voidaan 
silti käyttää neuvottelussa.

Päivittäinen käyttö
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Kuulokemikrofoni
Kuuloketta täytyy ladata 
liian usein.

Puheaika on ilmoitettua 
lyhyempi.

Aseta laajakaista-/kapeakaistakytkimen asetukseksi kapeakaista (musta).

Puheaika on selvästi 
aiempaa lyhyempi jopa 
täyden latauksen jälkeen.

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

Pöytäpuhelin

Kuulokkeesta ei kuulu 
valintaääntä.

Varmista, että kuuloke on ladattu.

Varmista, että kuuloke on liitetty tukiasemaan. Katso kohta Liittämispainike.

Paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.

Jos käytät pidikettä, varmista, että pidike nostaa kuulokkeen tarpeeksi ylös, 
jotta ohjausmoduuli toimii oikein. Säädä pidikettä tarvittaessa korkeammalle. 

Siirrä tukiaseman asetussäädintä, kunnes valintaääni kuuluu. 

Hienosäädä kuuntelun äänenvoimakkuutta kuulokkeen säätimellä. 

Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian hiljainen, säädä kuuntelun 
äänenvoimakkuus tukiaseman pääsäätimellä.

Linjalla on häiriöitä. Varmista, että tukiaseman ja tietokoneen välinen etäisyys on vähintään 30 
cm ja tukiaseman ja puhelimen välinen etäisyys on vähintään 15 cm. Linjalla 
saattaa olla häiriötä, kun kuuloke poistuu toimintasäteen alueelta. Siirry 
lähemmäksi tukiasemaa. 

Ääni on vääristynyt. Hiljennä puheen tai kuuntelun äänenvoimakkuutta tukiaseman pääsäätimellä. 
Useimmissa puhelimissa sopiva asetus on 2.

Jos pöytäpuhelimessasi on äänenvoimakkuuden säädin, vähennä 
äänenvoimakkuutta, kunnes vääristymä häviää. 

Jos vääristymä ei häviä, vähennä kuulokkeen vastaanotetun äänen 
voimakkuutta.  Jos vääristymä ei vieläkään häviä, hiljennä kuuntelun 
äänenvoimakkuutta tukiaseman pääsäätimellä. 

Varmista, että tukiaseman ja tietokoneen välinen etäisyys on vähintään 30 
cm ja tukiaseman ja puhelimen välinen etäisyys on vähintään 15 cm. 

Kuulokkeen ääni kaikuu. Hiljennä kuuntelun ja puheen äänenvoimakkuutta tukiaseman pääsäätimellä. 
Useimmissa puhelimissa sopiva asetus on 2.

Jos äänitaso on liian alhainen käytettäväksi asetuksessa, lisää puheen 
äänenvoimakkuutta säätämällä kuulokkeen äänenvoimakkuutta. 

Jos puheäänen voimakkuus on liian hiljainen tässä asennossa, varmista, että 
kuulokkeen mikrofoni on sormen leveyden verran suupielestäsi. 

Säädä asetussäädintä. Tavallisesti käytetään asetusta “A”. 

Puhekumppanini kuulee 
puhelun taustalla surinaa.

Siirrä tukiasema kauemmas puhelimesta.

Jos tukiaseman virtalähde on liitetty jatkojohtoon, kytke se suoraan 
pistorasiaan.

Luuripidike on 
asennettu,mutta se ei 
nosta luuria.

Tarkista, että luuripidikkeen virtajohto on kunnolla kiinni tukiaseman 
luuriliittimessä.

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

  Avoid touching the contacts at the rear of the unit unnecessarily. If operation is interrupted by a static event, power-cycle the product to restore 
normal functions.

TARVITSETKO OHJEITA?
plantronics.com/support
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