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Langaton DECT-kuulokejärjestelmä
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DECT-tuotteita ei saa käyttää niiden alkuperäisen osto- ja käyttöalueen ulkopuolella.

Tämä langaton DECT-tuote käyttää rajoitettuja langattomia radiotaajuuksia, jotka
vaihtelevat maittain. Tämän DECT-tuotteen käyttäminen kielletyssä maassa rikkoo lakia,
voi häiritä viestintäverkkoja ja -laitteita ja voi johtaa sakkoihin tai muuhun
rangaistukseen.

Poly on DECT Forumin jäsen ja on ottanut käyttöön kaikki sen suositukset suojauksen
parantamiseksi kaikissa DECT-tuotteissa.

Poly DECT -tuotteissa on nyt käytössä DECT Forumin ja ETSI:n uusimmat Enhanced
Security -suositukset. Nämä parannukset koskevat rekisteröintiä, todennusta,
valtuutusta ja salausta. Poly DECT -tuotteet on nyt suojattu kaikilta tunnetuilta
heikkouksilta, jotka mainittiin Chaos Communication Congressin julkisissa ilmoituksissa
vuonna 2009.

Poly DECT -tuotteet on testattu, ja ne täyttävät DECT Forum -tietoturvasertifioinnin
vaatimukset, ja niille on myönnetty DECT Forumin suojauslogo-sertifiointi.

Niiden Poly DECT -tuotteiden tukiasemassa, joissa on käytössä uusin DECT-versio, on
DECT Forumin suojauslogo.

DECT-tiedot

DECT Enhanced
Security
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:04 
Subscribe

Mykistys

Virta

Manuaalinen liitäntä

Lisää äänenvoimakkuutta

Laske äänenvoimakkuutta

Soita

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

Yleiskatsaus

Kuulokkeen osat
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1 Pöytäpuhelimen merkkivalo 7 Puhelinkaapelin liitin
2 Liittämisen merkkivalo 8 Automaattinen vastaus
3 LED-latausvalo 9 Liittämispainike
4 Laajakaistan/kapeakaistan äänikytkin 10 Pöytäpuhelimen kuunteluvoimakkuus
5 Verkkoliitin 11 Pöytäpuhelimen puheäänen

voimakkuus
6 Luuripidikkeen liitin 12 Pöytäpuhelimen asetussäädin

Tukiasema
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1Elektronisen ohjausmoduulin kaapeli (EHS-kaapeli) Vastaa puheluun ja lopettaa
puhelun pöytäpuhelimessa elektronisesti ja automaattisesti. Mahdollistaa puheluiden
etähallinnan kuulokkeella.

2HL10-pidike Nostaa luurin automaattisesti ja asettaa sen takaisin pidikkeeseen.
Mahdollistaa puheluiden etähallinnan kuulokkeella.

Varusteet
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Yhdistä kuuloke kaavion mukaisesti.

Wideband/
narrowband

Auto-answer

Subscribe

Subscribe
status

Desk phone
status

Battery status

NO HEADSET PORT

OR

HEADSET PORT

HUOMAUTUS Tukiaseman asetukset

Pöytäpuhelin Asetus (tukiaseman pohjassa)

Useimmat puhelimet A

Ciscon puhelimet D

Ciscon puhelimet, joissa on EHS-kaapeli A

Valitse pöytäpuhelimen käyttötila A, B, C tai D ja kytke kaapelit.

A Pöytäpuhelin ja kuulokkeelle varattu portti

KÄYTTÖ

• Puhelinkaapelin toisen pään kytkeminen tukiaseman taakse

• Liitä puhelinkaapelin toinen pää pöytäpuhelimeen kuulokkeelle  varattuun liitäntään.

TÄRKEÄÄ Cisco-puhelinten kanssa käytetään tukiaseman pohjassa olevaa D-asetusta.
Useimpien muiden puhelinten kanssa käytetään oletusasetusta A.

HUOMAUTUS Käytä tätä asetusta, jos et käytä HL10-pidikettä tai EHS-kaapelia. Kun
haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun tässä kokoonpanossa, paina sekä puhelimen
kuulokepainiketta että kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.

Laitteiden yhdistäminen

Pöytäpuhelimen
käyttötilan tiedot
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B Pöytäpuhelin (vakio)

KÄYTTÖ

• Puhelinkaapelin toisen pään kytkeminen tukiaseman taakse

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

• Kytke lopuksi puhelinkaapelin toinen pää pöytäpuhelimen vapaana olevaan luurin
porttiin.

TÄRKEÄÄ Cisco-puhelinten kanssa käytetään tukiaseman pohjassa olevaa D-asetusta.
Useimpien muiden puhelinten kanssa käytetään oletusasetusta A.

HUOMAUTUS Käytä tätä asetusta, jos et käytä HL10-pidikettä tai EHS-kaapelia eikä
pöytäpuhelimessa ole kuulokeporttia. Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun
tässä kokoonpanossa, nosta luuri pöytäpuhelimesta käsin ja paina kuulokkeen
puhelunhallintapainiketta.

C Pöytäpuhelin + EHS-kaapeli (myydään erikseen)

KÄYTTÖ

 

TÄRKEÄÄ Käytä tukiaseman pohjassa olevaa asetusta A, joka toimii useimpien puhelinten
kanssa (mukana lukien Cisco-puhelimet).

D Pöytäpuhelin + HL10-pidike (myydään erikseen)
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KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ Cisco-puhelinten kanssa käytetään tukiaseman pohjassa olevaa D-asetusta.
Useimpien muiden puhelinten kanssa käytetään oletusasetusta A.
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Pakkauksen kuuloke ja tukiasema ovat liitettyinä toisiinsa. Jos haluat käyttää uutta
kuuloketta tai nykyinen kuuloke on liitettävä uudelleen, laitteiden välille voidaan
muodostaa pariliitos seuraavasti.

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

1 Kun järjestelmä on valmiustilassa ja kuuloketta ei ole telakoitu, paina tukiaseman takana
olevaa liittämispainiketta 4 sekuntia. Näyttöpaneelin liittämisen LED-valo vilkkuu.

2 Paina kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta 4 sekuntia, kunnes kuulokkeen
LED-valo palaa vihreänä.

3 Kun tukiaseman liittämisen LED-valo palaa vihreänä ja kuulokkeen LED-valo sammuu,
kuuloke ja tukiasema on liitetty toisiinsa.
HUOMAUTUS Jos liittämisprosessi aikakatkaistaan kahden minuutin kuluttua tai jos
liittämisprosessi epäonnistuu, yritä liittää kuuloke uudelleen.

Jos tukiasema on liittämistilassa ja haluat, että tukiasema lakkaa etsimästä kuuloketta,
paina liittämispainiketta uudelleen tai aseta kuuloke lataustelineeseen. Tukiaseman
liittämisen LED-valo lopettaa vilkkumisen ja palaa vihreänä.

Liitä kuulokkeet tukiasemaan

Automaattinen
liitäntätoiminto

Manuaalinen OTA-
liittymä

Liittämisen
lopettaminen
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Mikrofonin voi asettaa oikealle tai vasemmalle puolelle kääntämällä mikrofonipuomin
ylöspäin kuulokkeen ympäri. Taivuta puomia varovasti siten, että se on noin kahden
sormen leveyden etäisyyden päässä suun reunasta.

Aseta kuuloke lataustelineeseen. Kuulokkeen latausmerkkivalo vilkkuu kuulokkeen
latautuessa ja jää palamaan, kun lataus on valmis. Lataa ainakin 20 minuuttia ennen
ensimmäistä käyttöönottoa.

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 tai vaihda käytössä olevan akun tilalle täyteen ladattu akku.

Jos puhelu ei ole käynnissä ja painat puhelupainiketta, kuulet kolme matalaa merkkiääntä.
Tämä ilmaisee, että akun virta on hyvin vähissä. Lataa kuuloke välittömästi tai vaihda
käytössä olevan akun tilalle täyteen ladattu akku.

Vaihda akku 3 vuoden tai 300 latauskerran jälkeen sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin.

Varmista vaihtoakkujen korkea laatu ja optimaalinen suorituskyky käyttämällä vain Poly-
akkuja.

Päähän sovittaminen ja lataaminen

Käyttäminen oikealla
tai vasemmalla puolella

Kuulokkeen lataaminen

Vaihda ladattava akku
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Kytke kuulokkeeseen virta liu’uttamalla virtapainiketta .

• Kuulokkeen äänenvoimakkuus Hienosäädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta kuulokkeen
äänenvoimakkuuden lisäys- (+) ja vähennyspainikkeilla (-).

• Pöytäpuhelimen äänenvoimakkuus Jos äänesi kuuluu liian suurella tai pienellä
äänenvoimakkuudella puhelun aikana, voit säätää mikrofonin  äänenvoimakkuutta
tukiaseman pohjasta. Jos soittajan ääni kuuluu liian suurella tai pienellä
äänenvoimakkuudella, säädä kuultua  äänenvoimakkuutta.

Kuulokkeen mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen (pöytäpuhelin)
Soita koepuhelu ja säädä kuulokkeen ja pöytäpuhelimen äänenvoimakkuutta.

Soittaminen (pöytäpuhelin)
1 Napauta kuulokkeen puhelupainiketta. Pöytäpuhelimen kuvake  syttyy tukiaseman

näytössä. Sinun pitäisi kuulla kuulokkeessa valintaääni.
HUOMAUTUS Jos käytössäsi ei ole HL10-pidikettä tai EHS-kaapelia, nosta luuri käsin tai
paina puhelimen kuulokepainiketta .

VIHJE Jos et kuule valintaääntä, käännä tukiasema ympäri ja siirrä säädintä (A–G). A toimii
useimmissa pöytäpuhelimissa. Cisco-puhelimia käytettäessä aseta säädin D-asentoon.

2 Valitse numero pöytäpuhelimella.

Puhelun lopettaminen ja puheluun vastaaminen
Vastaa puheluun tai lopeta puhelu napauttamalla kuulokkeen puhelupainiketta.
HUOMAUTUS Jos sinulla ei ole HL10-pidikettä tai EHS-kaapelia, paina puhelimen
kuulokepainiketta  tai nosta luuri käsin vastatessasi puheluun ja laske luuri takaisin alas
lopettaessasi puhelun.

Automaattinen vastaus
Puheluun vastataan automaattisesti, kun kuuloke nostetaan lataustelineestä.

Liu'uta tukiaseman automaattinen vastaus -kytkin  oikealle.

HUOMAUTUS Automaattinen vastaus/lopetus -ominaisuus edellyttää EHS-kaapelia tai
HL10-pidikettä.

Puhelun mykistäminen
Mykistä puhelu napauttamalla mykistyspainiketta. Kuulet kolme lyhyttä merkkiääntä.
Vastaava tukiasemakuvake muuttuu punaiseksi. Poista mykistys napauttamalla painiketta
uudelleen.

Neuvottelupuhelun aloittaminen
Voit neuvotella enintään kolmella lisäkuulokkeella käynnissä olevassa puhelussa.

Savi-kuulokemikrofonien liittäminen automaattisesti (vain saman tyyppiset kuulokkeet)

1 Kiinnitä puhelun aikana lisäkuuloke pääkäyttäjän lataustelineeseen.
Tukiaseman liittymisvalo vilkkuu.

2 Pääkuulokkeista kuuluu kolme äänimerkkiä neuvottelupyynnön merkiksi. Hyväksy pyyntö
painamalla pääkuulokkeen puhelupainiketta 10 sekunnin kuluessa.

3 Jos lisäkuulokkeen puhelupainiketta ei paineta kymmenen sekunnin kuluessa ja prosessi
epäonnistuu tai aikakatkaistaan, liittymispyyntö hylätään ja lisäkuulokkeista kuuluu
virheääni.

Järjestelmän peruskäyttö

Kytke kuulokkeeseen
virta

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Soittaminen,
vastaaminen,
lopettaminen

12



Savi-kuulokkeiden liittäminen manuaalisesti

1 Paina puhelun aikana pääkuulokkeiden tukiaseman liittämispainiketta.
Tukiaseman liittymisvalo vilkkuu.

2 Paina sitten lisäkuulokkeen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta, kunnes LED-valo syttyy.

3 Pääkuulokkeista kuuluu kolme merkkiääntä neuvottelupyynnön merkiksi. Hyväksy pyyntö
painamalla pääkuulokkeen puhelupainiketta 10 sekunnin kuluessa.

4 Jos lisäkuulokkeen puhelupainiketta ei paineta kymmenen sekunnin kuluessa ja prosessi
epäonnistuu tai aikakatkaistaan, liittymispyyntö hylätään ja lisäkuulokkeista kuuluu
virheääni.
HUOMAUTUS Neuvottelussa kuulokkeiden mykistystoiminnot ovat toisistaan
riippumattomia. Tukiasema ilmaisee vain pääkuulokkeiden mykistyksen tilan.

Neuvottelupuhelun lopettaminen

1 Lisäkuulokkeet pysyvät lisäkuulokkeina useissa puheluissa. Poista lisäkuuloke painamalla
lisäkuulokkeen puhelupainiketta tai telakoimalla pääkuuloke lataustelineeseen.
Pääkuulokkeesta kuuluu yksi merkkiääni aina, kun osallistuja poistuu puhelusta.
HUOMAUTUS Pääkuulokkeista voi kuulua ylimääräisiä merkkiääniä ja tukiaseman
liittämisvalo vilkkuu, kun osallistuja liittyy puheluun. Nämä ilmaisevat, että lisäkuulokkeiden
laiteohjelmistoversio on eri kuin pääkuulokkeiden, mutta lisäkuulokkeita voidaan silti käyttää
neuvottelussa.
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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
puhelupainiketta, kuulet yhden merkkiäänen painikkeen painalluksen jälkeen ja kolme
matalaa merkkiääntä yhteysvirheen merkiksi.

Kuulokkeella voi puhua yhdellä latauksella jopa 13 tuntia kapeakaistatilassa.

Kuulokejärjestelmässä on laajakaistaääni, jonka ansiosta ääni kuulostaa selkeämmältä ja
luonnollisemmalta. Jos pöytäpuhelimesi toistaa laajakaistaääntä, liu'uta laajakaista-/
kapeakaistakytkin  oikealle osoittamaan laajakaistaa.
HUOMAUTUS Puheaika vähenee laajakaistatilassa.

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

Muut ominaisuudet

Toimintasäteen
ylittymisestä varoittavat

äänet

Puheaika

Laajakaistan/
kapeakaistan

äänikytkin
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Kuulokkeesta ei kuulu
valintaääntä.

• Varmista, että kuuloke on ladattu.

• Varmista, että kuuloke on liitetty tukiasemaan. Katso Liitä
kuulokkeet tukiasemaan.

• Siirrä tukiaseman pohjassa olevaa asetussäädintä (A--G),
kunnes valintaääni kuuluu. Oletusasetus A toimii useimmissa
puhelimissa.
HUOMAUTUS Cisco-puhelimia käytettäessä aseta säädin D-
asentoon. EHS-kaapelilla kytkettyjä Cisco-puhelimia käytettäessä
aseta säädin A-asentoon.

• Varmista, että pöytäpuhelin on kytketty oikein tukiasemaan.
Katso Pöytäpuhelimen käyttötilan tiedot.

• Jos tukiasema on kytketty pöytäpuhelimen kuulokeporttiin
, valintaäänen saa kuuluviin painamalla pöytäpuhelimen

kuulokepainiketta.

• Jos tukiasema on kytketty pöytäpuhelimen kuulokeporttiin
, valintaäänen saa kuuluviin painamalla pöytäpuhelimen

kuulokepainiketta ja tukiaseman pöytäpuhelinpainiketta .

• Jos tukiasema on kytketty luurin porttiin, valintaäänen saa
kuuluviin nostamalla luurin (jos käytössä ei ole EHS-kaapelia
tai HL10-pidikettä).

• Varmista, että HL10-pidike nostaa kuulokkeen tarpeeksi ylös,
jotta ohjausmoduuli toimii oikein. Säädä pidikettä
tarvittaessa korkeammalle.

• Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta. Katso 
Äänenvoimakkuuden säätäminen.

• Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian hiljainen, säädä
kuuntelun äänenvoimakkuus tukiaseman pääsäätimellä.
Katso Äänenvoimakkuuden säätäminen.

Linjalla on häiriöitä. • Varmista, että tukiaseman ja tietokoneen välinen etäisyys on
vähintään 30 cm ja tukiaseman ja puhelimen välinen etäisyys
on vähintään 15 cm. Jos etäisyyden muuttaminen ei auta,
kuulokkeesi on ehkä lähellä toimintasäteen rajaa. Siirry
lähemmäksi tukiasemaa. Katso Tukiaseman asettaminen
paikalleen.

.

Ääni on vääristynyt. • Vähennä pöytäpuhelimen puheäänen voimakkuutta ja/tai
kuunteluvoimakkuutta tukiasemasta. Useimmissa
puhelimissa sopiva asetus on 2. Katso Äänenvoimakkuuden
säätäminen.

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

• Jos vääristymä ei häviä, vähennä kuulokkeen vastaanotetun
äänen voimakkuutta. Katso Äänenvoimakkuuden
säätäminen.

• Varmista, että tukiaseman ja tietokoneen välinen etäisyys on
vähintään 30 cm ja tukiaseman ja puhelimen välinen etäisyys
on vähintään 15 cm. Katso kohta Tukiaseman asettaminen
paikalleen.

Vianmääritys

Kuulokemikrofoni
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Kuulokkeen ääni kaikuu. • Vähennä pöytäpuhelimen puheäänen voimakkuutta ja/tai
kuunteluvoimakkuutta tukiasemasta. Useimmissa
puhelimissa sopiva asetus on 2. Katso Äänenvoimakkuuden
säätäminen.

• Jos äänitaso on liian alhainen tässä asennossa, lisää
kuulokkeen äänenvoimakkuutta. Katso Äänenvoimakkuuden
säätäminen.

• Jos puheäänen voimakkuus on liian hiljainen tässä asennossa,
varmista, että kuulokkeen mikrofoni on mahdollisimman
lähellä suutasi.

Puhekumppanini kuulee puhelun
taustalla surinaa.

• Siirrä tukiasema kauemmas puhelimesta. Katso kohta 
Tukiaseman asettaminen paikalleen.

• 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.

Pöytäpuhelin

16



Sisältö voi vaihdella tuotteen mukaan.

Kuulokemikrofoni Pääyksikkö

Puhelinkaapeli
Virtalähde ja

liitinsovittimet Pikaopas

Pakkauksen sisältö
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Tuki

NEED MORE HELP?
poly.com/support

Manufacturer:

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. DECT on ETSIn tavaramerkki. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Plantronics Inc:n valmistama.

Model ID: S7210 D / S7220 D (saattaa sisältää tunnisteen /A tai /S). Järjestelmä: Savi
7210/7220 Office -mallissa on CB7221 D -tukiasema (saattaa sisältää tunnisteen /A
tai /S) ja S7210T/S7220T-kuulokkeet (saattaa sisältää tunnisteen /A tai /S).

215231-10 06.21
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