
OPI LISÄÄ

M25™ ja M55™ 
Bluetooth®-kevytkuuloke
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PIKAKATSAUS TOIMINTOIHIN

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

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖPAINIKE
•	 Äänenvoimakkuuden	esiasetukset	(1 napautus 

vaihtaa voimakkuutta yhden tason verran)

MERKKIVALO (LED)
•	 Lataus	(merkkivalo palaa punaisena, kunnes akku on 

latautunut)

•	 Erittäin	alhainen	akun	lataus	(3 punaista välähdystä, 
kun virta kytketään) 

•	 Pariliitostila	(merkkivalo vilkkuu toistuvasti 
punaisena/valkoisena) 

MICRO-USB-LATAUSLIITÄNTÄ
•	 Käyttö	verkkolaitteella:� 

1 tunti ennen ensimmäistä käyttökertaa 
2 tuntia (täysi lataus)

•	 Älä	käytä	kuulokemikrofonia	latauksen	aikana

PUHELUPAINIKE
•	 Puheluun	vastaaminen	/	puhelun	lopettaminen

 M25:

	 Puheluun	vastaaminen	tai	puhelun	lopetus (1 napautus)

	 Puhelun	hylkääminen (1 sekunnin napautus)

 M55:

	 Puheluun	vastaaminen (1 napautus tai sano "answer")

	 Puhelun	hylkääminen (1 sekunnin napautus tai 
sano "ignore")

	 Puhelun	lopettaminen (1 napautus)

•	Uudelleenvalinta (2 napautusta)

•	 Puhelimen	ääniohjaustoiminnon	käynnistys 
(2 sekunnin painallus, kunnes valintaääni kuuluu)

•	 Katkenneen	Bluetooth®-yhteyden	palauttaminen 
 (1 napautus, jos kuuloke ei automaattisesti muodosta 
yhteyttä uudelleen)

•	 Pariliitostilan	käyttöönotto	alkuasetuksen	jälkeen	 
(paina, kunnes merkkivalo vilkkuu punaisena/valkoisena)

•	DeepSleep™-tilasta	poistuminen (1 napautus)

VIRTAKYTKIN
•	 Päällä	(vihreä väri näkyvissä) 

•	 Pois	(vihreä väri ei näkyvissä)

Kuuloke saattaa hieman poiketa 
kuvassa näkyvästä, mutta sen 

toiminnot ovat kuvatun kaltaiset.
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PUHELIMEN KYTKEMINEN

Pariliitos tarkoittaa sitä,  
että kuuloke tunnistaa 
puhelimen. Ennen kuin käytät 
kuuloketta ensimmäisen 
kerran, kuulokkeen ja 
Bluetooth-yhteensopivan 
puhelimen välille on 
muodostettava pariliitos.

Multipoint-tekniikan avulla 
kuulokkeen voi liittää pariksi 
kahteen puhelimeen, joten 
voit vastata molempiin 
puhelimiin tuleviin puheluihin.

1. ALKUVALMISTELUT
Ensimmäinen käyttökerta 
pakkauksesta	purkamisen	jälkeen:�

Kytke kuulokkeen virta liu'uttamalla 
virtakytkintä. Merkkivalo vilkkuu 
pariliitostilan merkiksi punaisena/
valkoisena.

Pariliitoksen	muodostaminen	uuteen	
tai	toiseen	puhelimeen:�

Kuulokkeen virran kytkeminen. Paina 
puhelupainiketta, kunnes merkkivalo 
vilkkuu punaisena/valkoisena 
pariliitostilan merkiksi.

2. ASETUKSET
Ota Bluetooth-toiminto käyttöön 
puhelimessa ja lisää, etsi tai hae 
uusia Bluetooth-laitteita puhelimen 
valikkojen avulla.

Eri	puhelimissa	on	erilaiset 
valikot,	kuten:�

iPhone:� Settings (Asetukset) > General 
(Yleistä) > Bluetooth > On (käytössä) 
(aloittaa laitteiden haun)

BlackBerry®-älypuhelin:� Settings/
options (Asetukset/vaihtoehdot) > 
Bluetooth: On (käytössä) > Search for 
devices (Hae laitteita)

Android™:�	Settings (Asetukset) > 
Wireless & networks (Langattomat ja 
verkot) > Bluetooth: On (käytössä) > 
Scan for devices (Hae laitteita)

3. YHDISTÄMINEN
Valitse puhelimen näyttämästä  
Bluetooth-laitteiden luettelosta 
PLT_M25-M29 tai PLT_M55.

Jos puhelin kysyy tunnuslukua, 
näppäile neljä nollaa (0000). Näytöllä 
voi näkyä ****.

Jotkut puhelimet pyytävät myös 
vahvistamaan kuulokeyhteyden 
pariliitoksen muodostamisen jälkeen.

Kuulokkeen merkkivalo lopettaa 
vilkkumisen punaisena/valkoisena, 
kun pariliitos/yhteys on muodostettu.

Voit nyt soittaa puheluita käyttämällä 
puhelimen numeronäppäimistöä tai 
ääniohjausta.
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KOKEILE KUULOKETTA

Erinomainen istuvuus, sillä geelikorvatyynyn korvaosa 
asettuu korvan takakaarretta vasten. 

Kokeile kuuloketta. Korvatyyny on asetettu useimmille 
sopivaksi, mutta kiertämällä sitä varmistat parhaan 
istuvuuden vasempaan tai oikeaan korvaasi.

Geelikorvatyyny napsahtaa kaiutinosan uriin,  
jotka pitävät sen paikallaan käytön aikana.

Jotta äänesi kuuluisi parhaiten, tarkista aina, että 
kuulokkeesi mikrofoni on kohdistettu suupieleesi.

Vasemmalle korvalle

Oikealle korvalle
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VIHJEITÄ

Pysy puhelimesi lähellä 

Bluetooth-toimintasäde puhelimen ja kuulokkeen välillä 
on enintään 10 metriä. Sen jälkeen ääni heikkenee ja 
yhteys katkeaa.

Kokeile DeepSleep™-tilaa 

Jos kuulokkeessa on virta päällä ja se on puhelimen 
kuuluvuusalueen ulkopuolella yli 90 minuuttia, kuuloke 
säästää akkua siirtymällä DeepSleep-tilaan.

Tämän ansiosta kuulokkeesi lataus riittää jopa 5 
kuukaudeksi, joten se on aina valmiina käyttöön.

Kun kuuloke on taas puhelimen kuuluvuusalueella, 
voit poistaa DeepSleep-tilan käytöstä napauttamalla 
puhelupainiketta. Jos puhelin soi, voit vastata puheluun 
napauttamalla puhelupainiketta uudelleen.

Yhteyden muodostaminen uudelleen 

Kuuloke yrittää muodostaa yhteyden uudelleen. Jos 
yhdistäminen ei onnistu, napauta puhelupainiketta 
kerran tai muodosta yhteys manuaalisesti puhelimen 
Bluetooth-laitteen valikon kautta.

Jos kuuloke on kuuluvuusalueen ulkopuolella yli  
90 minuuttia, se siirtyy DeepSleep-tilaan.

Poista äänikomennot (vain M55)

Kuulokkeen kehottaessa vastaa tuleviin puheluihin 
"answer" tai "ignore" – painikkeita ei tarvitse painaa

Jos et halua käyttää äänikomentoja, voit poistaa ne 
käytöstä ja käyttää puhelupainiketta.

Toiminnon poistaminen käytöstä: kun kuulokkeeseen 
on kytketty virta, paina samanaikaisesti puhelu- ja 
äänenvoimakkuuspainiketta, kunnes valkoinen 
merkkivalo vilkkuu kahdesti.

Toiminnon ottaminen käyttöön: toista sama, kunnes 
näet valkoisen merkkivalon vilkkuvan jälleen kahdesti.

*Äänikomennot toimivat vain englanniksi.

Kuulokkeen akun varaustaso 
näkyy iPhonessa

Kuulokkeen varaustason kuvake näkyy näytöllä 
puhelimen akun varauksen kuvakkeen vieressä.

Kuuntele musiikkia ja paljon muuta

Jos puhelimessasi on Bluetooth A2DP 
-stereomusiikkitoiminto, voit kuunnella kuulokkeen 
kautta musiikkia, podcasteja, Internet-radiota ja 
muuta suoratoistoa.
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Puhu Multipoint-tekniikan avulla yhtä 
puhelua kerrallaan

Kun pariliitos on tehty kahteen puhelimeen, Multipoint-
tekniikan avulla voit vastata kumman tahansa 
puhelimen tuleviin puheluihin. 

Jos yksi puhelu on käynnissä, kuulet soittoäänen 
toisesta liitetystä puhelimesta merkkinä tulevasta 
puhelusta.

Vastaa toisesta puhelimesta tulevaan puheluun 
lopettamalla käynnissä oleva puhelu (napauta 
puhelupainiketta), jolloin toiseen puheluun vastataan 
automaattisesti.

Jos et vastaa, toinen puhelu menee vastaajaan.

Kuuntele ilmoituksia (vain englanniksi)

Kuuloke antaa automaattisesti useita tilailmoituksia:

•	 Power	On	or	Off	(Virta päällä tai pois päältä)

•	 Talk-time	remaining	(Jäljellä oleva puheaika tunteina)

•	 Battery	Low	(Akun virta vähissä)

•	 Recharge	Headset	(Lataa kuuloke)

•	 Phone	1	connected	(Puhelin 1 kytketty)

•	 Phone	2	connected	(Puhelin 2 kytketty)

•	 Lost	connection	(Yhteys katkennut)

•	 No	phone	is	connected	(Ei yhdistettyä puhelinta)

•	 Pairing	(Muodostetaan pariliitos)

•	 Pairing	successful	(Pariliitos onnistui)

•	 Pairing	incomplete,	restart	headset	(Pariliitos ei 
onnistunut, käynnistä kuuloke uudelleen)

•	 Volume Maximum (Suurin äänenvoimakkuus)

•	 Redial (Uudelleenvalinta) 

•	 Answer	or	ignore?	(Haluatko vastata vai hylätä?) 
(vain M55)

VIHJEITÄ
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TEKNISET TIEDOT

Puheaika Enintään 11 tuntia

Valmiusaika Enintään 16 päivää

DeepSleep-tila Enintään 150 päivää

Kantomatka (toimintasäde) Enintään 10 metriä, luokka II

Kevytkuulokkeen	paino 8 grammaa

Laturin	liitin Micro-USB-laturi

Akun	tyyppi Ladattava, ei-vaihdettava litiumionipolymeeri

Latausaika	(enintään) 2 tuntia = täysi lataus 

Virtavaatimukset 5 V DC – 180 mA

Bluetooth-versio Bluetooth v3.0

Bluetooth-profiilit A2DP, Handsfree (HFP) -profiili 1.6 ja Headset (HSP)
-kuulokeprofiili 1.2

Käyttölämpötila 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)

Säilytyslämpötila	 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)

Latauslämpötila 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
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TARVITSETKO OHJEITA?

*Tuki englanniksi plantronics.com/support

Plantronics Ltd 
Royal Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
+44 (0)1793 842443*

Czech Republic 
+44 (0)1793 842443*

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

Plantronics GmbH 
Köln, Deutschland 
Kundenservice: 
Deutschland  0800 9323 400 
Österreich  0800 242 500 
Schweiz  0800 932 340

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Iberia, S.L. 
Madrid, España 
Tel: 902 41 51 91

Finland 
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
Tel: 0800 945770

Plantronics BV 
Regus House 
Harcourt Centre 
Harcourt Road 
Dublin 2, Ireland 
Service ROI: 1800 551 896

  למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

További információk: 
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Acoustics  
Italia Srl, Milano, Italia 
Numero Verde: 800 950934

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Nederland 
NL 0800 7526876 
BE 0800 39202 
LUX 800 24870

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej informacji:  
+44 (0)1793 842443*

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
+44 (0)1793 842443*

Дополнительная 
информация: 
8-800-200-79-92 
+44 (0)1793 842443*

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
+44 (0)1793 842443*
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Turvaohjeet:  
katso erilliset turvallisuusohjeet

Lisätietoja 2 vuoden rajoitetusta takuusta: 
plantronics.com/warranty

TARVITSETKO OHJEITA?

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com/support
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