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Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää Explorer 500 -
sarjan kuuloke asennus- ja käyttöohjeet.

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

Tervetuloa
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Kuulokemikrofoni USB-lataushihna

HUOMAUTUS Kuulokkeen muotoilu ja pakkauksen sisältö voi vaihdella tuotteen mukaan.

Pakkauksen sisältö
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1 2

53 4
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1 2-in-1-latauskaapeli  Osanro: musta 88852-01, valkoinen 88852-02

2 USB-autolaturi  Osanro: musta 89110-01, valkoinen 89110-02

3 USB-lataushihna Osanro: 204180-01

4 Seinälaturi Osanro: 89304-01

5 Asennussarja Osanro: 201777-03

6 Korvatyynypakkaus Osanro: 201955-01 pieni, 201955-02 keskikoko, 201955-03 suuri

Myydään erikseen.

Varusteet
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Virtapainike

Puhelupainike

Latausliitäntä

Kuulokkeen merkkivalo

Äänenvoimakkuuden säätöpainike: äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

Mykistys

Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja
säädöksiin liittyvät ohjeet.

Kuulokkeen osat

Käytä turvallisesti!
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Kuuloke aloittaa pariliitoksen muodostamisen, kun niihin kytketään virta ensimmäisen kerran.

1 Aseta kuuloke päähäsi ja käynnistä sen virta. Kuulet ilmoituksen Pairing (Muodostetaan pariliitos)
ja kuulokkeen merkkivalo vilkkuu sininen ja punainen.

2 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
• iPhoneSettings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*

• Android™Preferences (Asetukset) > Bluetooth: Käytössä > Hae laitteita*

HUOMAUTUS *Valikot voivat vaihdella laitteittain.

3 Valitse PLT_500.
Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

Kun pariliitos on muodostettu, kuulet "pairing successful" (pariliitos valmis) -ilmoituksen ja
korvanapin merkkivalo lopettaa vilkkumisen.

Multipoint-tekniikalla voit muodostaa pariliitoksen toiseenkin puhelimeen ja vastata kumman
tahansa puhelimen saapuviin puheluihin.

1 Kytke kuulokkeeseen virta.

2 Pidä puhelupainiketta  painettuna, kunnes merkkivalo  alkaa vilkkua punaisena ja sinisenä tai
kuuluu viesti ”pairing” (muodostetaan pariliitos).

3 Kun merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä, ota puhelimesi Bluetooth-yhteys käyttöön ja määritä
se hakemaan uusia laitteita.

4 Valitse PLT_500.
Kirjoita tarvittaessa salasana 0000 ja hyväksy yhteys.

Kun pariliitos on valmis, merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja kuulet ilmoituksen ”pairing successful”
(pariliitos muodostettu).

Pariliitos

Pariliitoksen
muodostaminen

Kahden puhelimen
käyttäminen
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Korvanapissa on ohut sanka, joka taipuu ja muotoutuu hyvin kumman tahansa korvan taakse.
Voit säätää kuuloketta kiertämällä korvanappia tai lisäämällä kuulokkeeseen lisävarusteena
hankittavan irtosangan.

Kuulokkeen istuvuuden säätäminen
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Kuulokkeen voi ladata mukana toimitettavalla USB-lataushihnalla, jonka voi liittää mihin tahansa
USB-virtalähteeseen.

Kun lataus on valmis, ota kuuloke mukaan ja kiinnitä hihna esimerkiksi avainrenkaaseen tai
vyölenkkiin.

Lataa kuuloke
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Napauta puhelupainiketta .

• Napauta puhelupainiketta .

Paina puhelupainiketta  kahden sekunnin ajan.

Lisää kuunteluvoimakkuutta napauttamalla äänenvoimakkuuden
säätöpainiketta . Pienennä äänenvoimakkuutta pitämällä
äänenvoimakkuuden säätöpainiketta  painettuna.*
*Android-puhelimen äänenvoimakkuuden on oltava korkea tai
keskikorkea, muuten toistettava media ei kuulu hyvin.

Pidä keskustelun aikana äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta  ja vähennyspainiketta 
painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen ”mute on” (mykistys käytössä) tai ”mute off” (mykistys pois
käytöstä). Kun mikrofoni on mykistettynä, laite muistuttaa siitä hälytysäänellä 15 minuutin välein.

Voit soittaa viimeksi soittamaasi numeroon napauttamalla puhelupainiketta kaksi kertaa. 

• Paina Voice-painiketta  2 sekunnin ajan. Kuulet merkkiäänien sarjan, kun ääniohjaus on
käytössä.

Käynnistä Siri tai Google Voice painamalla puhelupainiketta  3 sekuntia. (Voi vaihdella laitteittain.)

Peruskäyttö

Puheluun vastaaminen tai
puhelun lopettaminen

Puhelun lopettaminen

Saapuvan puhelun
hylkääminen

Äänenvoimakkuus

Kuulokkeen mykistäminen
tai mykistyksen

poistaminen

Uudelleenvalinta

Ääniohjaus (Siri, Google
Now, Cortana)

Puheohjaustoiminto
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Jos kuulokkeeseen on kytketty virta ja se on puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolella yli 90
minuuttia, kuuloke säästävät akkua siirtymällä DeepSleep-tilaan.

Kun kuuloke on taas puhelimen kuuluvuusalueella, voit poistaa DeepSleep-tilan käytöstä
painamalla puhelupainiketta .

DeepSleep-tila
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Kuulokkeessa on merkkivalo , joka vilkkuu, jos puhelimen tila muuttuu tai painiketta painetaan.

Esimerkkejä:
• punainen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti, kunnes lataus on päättynyt, ja sammuu sitten

• punainen ja sininen merkkivalo vilkkuvat pariliitoksen muodostamisen aikana

• punainen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa, kun puheaikaa on jäljellä alle 10 minuuttia

• sininen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa puhelun saapuessa

Merkkivalojen merkitykset
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Kuuloke kertoo tilan muutoksista tilailmoituksilla. Esimerkiksi:

Power on (virta päällä)

Pairing successful (pariliitos onnistui)

Talk time (x) hours (puheaikaa x tuntia)

Mute on (mykistys käytössä)

Incoming call (saapuva puhelu)

Answering call (vastataan puheluun)

Phone disconnected (yhteys puhelimeen katkaistu)

Recharge headset (lataa kuuloke)

Tilailmoitukset
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Kun kuuloke on yhdistetty puhelimeen, voit vaihtaa kuulokkeen kieltä.

1 Aseta kuuloke päähäsi ja käynnistä sen virta.

2 Pidä äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta  ja vähennyspainiketta  painettuina, kunnes kuuloke
sanoo ”welcome” (tervetuloa). Kielenvalintaohjeet toistetaan kaikilla tuetuilla kielillä.

3 Valitse kuulokkeen kieli ääniohjeiden mukaisesti.

Kielen valitseminen
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Saat enemmän irti kuulokkeestasi, kun asennat ilmaisen Plantronics Hub -mobiilisovelluksemme
(iOS- ja Android-laitteille). Sovelluksen avulla voit tutkia kuulokkeen toimintoja ja ohjeita ja ottaa
yhteyttä Plantronicsin tukipalveluun helposti älypuhelimesi kautta.

plantronics.com/apps

Sovelluksen asentaminen
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EN
Puh: 0800 410014

FI
Puh: 0800 117095

NO
Puh: 80011336

AR
Puh: +44 (0)1793 842443*

FR
Puh: 0800 945770

PL
Puh: +44 (0)1793 842443*

CS
Puh: +44 (0)1793 842443*

GA
Puh: 1800 551 896

PT
Puh: 0800 84 45 17

DA
Puh: 80 88 46 10

HE
Puh: +44 (0)1793 842443*

RO
Puh: +44 (0)1793 842443*

DE
Saksa: 0800 9323 400
Itävalta: 0800 242 500
Sveitsi: 0800 932 340

HU
Puh: +44 (0)1793 842443*

RU
Puh: 8-800-100-64-14
Puh: +44 (0)1793 842443*

EL
Puh: +44 (0)1793 842443*

IT
Puh: 800 950934

SV
Puh: 0200 21 46 81

ES
Puh: 900 803 666

NL
NL: 0800 7526876
BE: 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Puh: +44 (0)1793 842443*

*Tuki englanniksi

Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060
USA

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2017 Plantronics, Inc. Plantronics, Plantronics Explorer ja Simply Smarter Communications ovat Plantronics, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Explorer on Plantronics, Inc:n tavaramerkki. Bluetooth-tavaramerkit ovat Bluetooth SIG Inc:n omistamia tavaramerkkejä,
joita Plantronics, Inc. käyttää yhtiön luvalla. iPhone on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit
ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentteja haetaan.
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