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HUOMAUTUS DA75-mallin johdossa ei ole painikkeita. Toiminnot on suoritettava
puhelinohjelmiston käyttöliittymän kautta.

Kuvak
keet

Johdon säädin Merkkivalot Tehtävä

Puhelupainike

Vilkkuu vihreänä Saapuva puhelu

Palaa vihreänä Puhelu käynnissä

Äänenvoimakkuude
n säätöpainikkeet

Lisää / vähennä äänenvoimakkuutta

Mykistys-/
pitopainike

Palaa punaisena Kuuloke mykistetty

Vilkkuu punaisena Puhelu pidossa

Yleiskatsaus

Vakiomerkkivalot ja -
toiminnot
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Kuvak
keet

Johdon säädin Merkkivalot Tehtävä

 / 
Puhelu- / Microsoft
Teams -painike

Palaa violettina Kuulokkeet yhdistetty, Microsoft Teams
yhdistetty

Vilkkuu sinisenä Saapuva puhelu

Palaa sinisenä Puhelu käynnissä

Vilkkuu hitaasti
violettina

Microsoft Teams -ilmoitus

Äänenvoimakkuude
n säätöpainikkeet

Lisää / vähennä äänenvoimakkuutta

Mykistys-/
pitopainike

Palaa punaisena Kuuloke mykistetty

Vilkkuu punaisena Puhelu pidossa

HUOMAUTUS * Edellyttää Microsoft Teams -versiota ja -sovellusta

Microsoft Teams -
merkkivalot ja -
toiminnot* (vain

Teams-malli)

4



Kytke DA-vahvistimeen virta liittämällä se tietokoneeseen.

Headphones

Phone

M
obile

 Com
puter

 Cam
era

DA:n voi yhdistää mihin tahansa Poly/Plantronics EncorePro 300/500/700 -sarjaan tai
Legacy Quick Disconnect (QD) -kuulokkeisiin.

Vain DA85-M-mallit Liitä EncorePro HW510 tai HW520 -kuulokkeisiin, jotta saat täydellisen
Teams-yhteensopivuuden.

Voit mukauttaa laitteen toimintaa määrittämällä lisäasetuksia ja valintoja Poly Lens -
työpöytäsovelluksella. Puheluihin vastaaminen, niiden lopettaminen ja mykistäminen
laitteesta ei toimi kaikissa puhelinohjelmistoissa, ennen kuin tietokoneeseen on asennettu
Poly-sovellus. Lataa: poly.com/lens.

HUOMAUTUS Laiteasetukset ovat käytettävissä myös Plantronics Hub -
työpöytäsovelluksessa.

Päivitä Poly-laite
Paranna Poly-laitteen suorituskykyä ja lisää uusimpia ominaisuuksia pitämällä
laiteohjelmisto ja ohjelmisto ajan tasalla.

Päivitä laite tietokoneella Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelman avulla. Lataa päivitys
osoitteesta poly.com/lens.

Päivityksen aikana:

• Älä käytä Poly-laitetta ennen kuin päivitys on valmis.

• Älä aloita toista päivitystä toisesta laitteesta.

• Älä suoratoista mediasisältöä.

• Älä vastaa puheluihin tai soita puheluita.

Asentaminen

Yhteensopivat
kuulokkeet

Ohjelmiston lataaminen
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HUOMAUTUS DA75-mallin johdossa ei ole painikkeita. Toiminnot on suoritettava
puhelinohjelmiston käyttöliittymän kautta.

Kuulokkeen puhelunhallinta on ohjelmistokohtainen ominaisuus ja edellyttää
yhteensopivaa puhelinohjelmistoa. Jos Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelmaa (poly.com/
software) ei ole asennettu eikä käytössä ole yhteensopivaa puhelinohjelmistoa, paina
ensin kuulokkeen puhelupainiketta ja vastaa puheluun tai lopeta/soita puhelu käyttämällä
puhelinohjelmistosovellusta.

Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen
Napauta puhelupainiketta  tai käytä puhelinohjelmistoa.

Soittaminen
Soita puhelu puhelinohjelmistosovelluksessa.

Pito
Aseta puhelu pitoon pitämällä pitopainiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Punainen
pidon merkkivalo vilkkuu.

Kuunteluvoimakkuus
Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) tai vähennyspainiketta (–).

Kuulokkeen mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen (puhelinohjelmisto)
Soita koepuhelu puhelinohjelmistolla ja säädä ohjelmiston ja PC:n äänenvoimakkuutta.

Voit mykistää kuulokkeen tai poistaa mykistyksen painamalla mykistyspainiketta .

Mykistyksen muistutus
Kun alat puhua, kuuloke muistuttaa mykistyksestä antamalla toistuvan merkkiäänen, jos
mykistyksen muistutus on valittuna. Mukauta asetuksiasi kohdassa Poly Lens -
työpöytäsovellus.

Laitteessasi on Teams-painike , jonka avulla voit helposti avata Microsoft Teams -
työpöytäsovelluksen. Teams-painike vilkkuu, kun sinulla on kokous tai kun olet saanut
ilmoituksen.

Päivittäinen käyttö

Puhelun soittaminen,
puheluun vastaaminen

ja puhelun
lopettaminen

Äänenvoimakkuus

Mykistys

Microsoft Teams -
sovelluksen

käynnistäminen (vain
Teams-malli)
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• Kun puhelu ei ole käynnissä, voit avata Microsoft Teams -sovelluksen tietokoneelle

napauttamalla Teams-painiketta .
• Kun Teams-painike vilkkuu violettina, napauta painiketta ja näet Teams-ilmoitukset tai

kokouksen.
HUOMAUTUS Edellyttää Teams-mallia ja avointa Teams-työpöytäsovellusta. Teams-
mobiilisovellusta ei tueta.
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Kuulokkeiden ääni ei
toimi odotetulla tavalla,
kun kuulokkeet on
yhdistetty
tietokoneeseen.

• Varmista, että käyttämääsi puhelinohjelmistoa tuetaan. Katso 
poly.com/SoftphoneCompatibility.

• Varmista, että käytössä on vain yksi puhelinohjelmistosovellus.

• Varmista, että Poly Lens -työpöytäsovellus on asennettu.

• Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, varmista, että
kuulokemikrofonin laiteohjelmisto on päivitetty. Katso kohta 
Laiteohjelmiston päivittäminen.

• Varmista tietokoneen Äänet-ohjauspaneelista (Windows) tai
järjestelmäasetusten Ääni-paneelista (Mac), että kuuloke on valittu
oletusäänilaitteeksi.

En kuule soittajan
ääntä.

• DA-vahvistinta ei ole määritetty oletusäänilaitteeksi. Varmista
tietokoneen Äänet-ohjauspaneelista (Windows) tai
järjestelmäasetusten Ääni-paneelista (Mac), että DA (DA75/DA85) on
valittu oletusäänilaitteeksi.

• Toistoäänen voimakkuus on liian pieni. Paina kuulokkeen
äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta

Soittajat eivät kuule
ääntäni.

• Kuuloke on mykistetty. Poista mikrofonin mykistys käytöstä
painamalla DA:n mykistyspainiketta.

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

• DA-vahvistinta ei ole määritetty oletusäänilaitteeksi. Varmista
tietokoneen Äänet-ohjauspaneelista (Windows) tai
järjestelmäasetusten Ääni-paneelista (Mac), että DA (DA75/DA85) on
valittu oletusäänilaitteeksi.

Kuulokkeen ääni
kuulostaa
vääristyneeltä.
Kuulokkeen ääni
kaikuu.

• Vähennä puheen ja/tai kuuntelun äänenvoimakkuutta tietokoneen
puhelinohjelmistosovelluksesta.

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

• Jos vääristymä ei häviä, vähennä äänenvoimakkuutta DA:lla.

Kevytkuuloke ei reagoi
painikkeiden
painalluksiin.

• Kun tietokone on valmius- tai virransäästötilassa, DA-vahvistimeen ei
tule virtaa. Varmista, että tietokone on aktiivisessa tilassa.

(Vain Teams-malli)
Microsoft Teams ei
käynnisty työpöydällä,
kun painan Teams-
painiketta.

Microsoft Teamsiä ei ole määritetty kohdepuhelinohjelmistoksi.
Vaihda kohdepuhelinohjelmisto: Poly Lens -työpöytäsovellus.

(Vain Teams-malli)
Toimiiko Microsoft
Teamsiin yhdistetty
kuulokemikrofonini
myös muiden
puhelinohjelmistojen
kanssa?

Toimii. Vaikka kuulokemikrofonisi on optimoitu Microsoft Teamsia
varten, se voidaan säätää myös muiden tuettujen puhelinohjelmistojen
kanssa käytettäväksi. Määritä kohdepuhelin: Poly Lens -
työpöytäsovellus.

Kun määrität toisen puhelinohjelmiston, puhelupainike 
• Ei yhdistä Teamsiin

Vianmääritys
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• Ei mene Teams-ilmoituksiin

• Ei käynnistä Cortanaa
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Sisältö voi vaihdella tuotteen mukaan.

DA-sarjan johdon ohjain,
jossa yhdistetty USB-A- ja

USB-C-kaapeli Pikaopas

Pakkauksen sisältö
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Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Poly, propellikuvio ja Poly-logo ovat Plantronics, Inc:n tavaramerkkejä. Kaikki muut 
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Plantronics Inc:n valmistama.

Mallin tunnus: DA75, DA85, DA85-M

220141-10 06.21

https://www.poly.com/support
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