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Savi WO1-tukiaseman ominaisuudet

1.1 Savi WO1-tukiasema

Tukiasema

Puhelin- 
kaapeli

USB-kaapeli

CD-levyn sisältö: 
• Plantronics-ohjelmisto
• Animoitu asennusopas
• Täydellinen käyttöopas Tukiaseman 

verkkolaite

Pöytäpuhelimen  
puheen  
äänenvoimakkuus

Puhelinsovelluksen 
puhepainike

Merkkivalo

Merkkivalo

Pöytäpuhelimen puhepainike 

Liittämispainike 
ja merkkivalo

Latauksen 
merkkivalo

Puhelinkaapelin liitin
Verkkoliitin

Luuripidikkeen 
liitin

Pöytäpuhelimen 
kuuntelun 
äänenvoimakkuus

Asetussäädin

1 Pakkauksen sisältö ja laitteen ominaisuudet

USB-portti
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1.2 Savi WH200WH210-kuuloke

Korvaosat

Merkkivalo

Mikrofoni

LataustelineKuuloke, jossa on esiasennettu 
korvaosa

Puhelunhallintapainike

Savi WH200/WH210-kuulokkeen ominaisuudet

Äänenvoimakkuuden 
vähennyspainike (ja 
mykistys)

Äänenvoimakkuuden lisäyspainike 
(ja vaihtamistoiminnot)
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1.3 HL10-pidike (lisävaruste)

HL10-pidikkeen varaosat (tarvittaessa) 

HL10-pidike

Liitin (lisävaruste)

Kaiutinmikrofoni
 

Jatke Vain Nortel  
i2004-puhelimissa

Luuripidikkeen varsi

Virtajohto
Korkeuden säädin

Kaiutinmikrofonin liitin 
(irrota kansi)
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2 Tukiaseman asentaminen

2.1 Lataustelineen kytkeminen tukiasemaan

1 Kytke kuulokkeen latausteline tukiasemaan. Työnnä 
lataustelinettä napakasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

2.2 Tukiaseman kytkeminen pöytäpuhelimeen

1 Kytke puhelinkaapeli tukiasemassa olevaan 
puhelinkaapelin liittimeen.

2 Irrota luurin jatkojohto pöytäpuhelimesta.

3 Kytke puhelinkaapeli pöytäpuhelimen vapaana olevaan 
luurin porttiin.

4 Kytke luurin jatkojohto puhelinkaapelin liitäntärasiaan.

5 Laske luuri takaisin puhelimen pidikkeeseen.

2.3 Verkkolaitteen kytkeminen tukiasemaan

1 Kytke verkkolaite tukiaseman virtaliittimeen. 

2 Kytke verkkolaite pistorasiaan. 

2.4 Tukiaseman sijoittaminen 

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. 

HuOmAuTuS Jos puhelimessasi on sisäänrakennettu 
kuulokeportti, käytä kuulokeporttia ainoastaan ellet käytä HL 
10-pidikettä. Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun 
tässä kokoonpanossa, paina sekä puhelimen että kuulokkeen 
puhelunhallintapainikkeita. 

30 cm

15 cm
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3 Kuulokkeen asentaminen

3.1 Kuulokkeen säätäminen

Kuulokkeen mukana toimitetaan esiasennettu korvaosa. 
Korvaosan vaihtaminen: 

1 Irrota esiasennettu korvaosa painamalla ja kääntämällä 
korvaosaa mYÖTÄPÄIVÄÄN ja vetämällä sitten lujasti.  

2 Valitse korvaosa, jonka koko ja tyyli parhaiten sopivat 
sinulle. Kohdista korvaosan kielekkeet kuulokkeen uriin. 
Työnnä lujasti paikalleen ja käännä VASTAPÄIVÄÄN.

3 Aseta kuuloke korvasi päälle ja taakse ja paina sitä 
sitten varovasti korvaan päin.

4 Käännä mikrofonipuomia, kunnes se osoittaa suutasi 
kohti. 

5 Kuuloketta voi pitää kummassa korvassa tahansa 
seuraavasti:

 a. Käännä mikrofonipuomi ylös.

 b. Käännä mikrofonipuomi ympäri.

 c. Käännä mikrofonipuomi alas.

3.2 Kuulokkeen telakoiminen ja lataaminen

1 Työnnä kuuloke varovasti lataustelineeseen.  
Tukiaseman latauksen merkkivalo vilkkuu vihreänä ja ilmaisee, 
että kuulokkeen akku latautuu.

2 Lataa ainakin 20 minuuttia ennen ensimmäistä 
käyttöönottoa.  
Kuulokkeen akun lataaminen täyteen kestää noin kolme tuntia. 
Merkkivalo muuttuu lopulta vihreäksi.

LATAUSAiKA

20 min  .....................
  Vähimmäislatausaika 

ennen ensimmäistä 
käyttökertaa

3 tuntia  ....................
  Täysi lataus  

Latauksen  
merkkivalo

HuOmAuTuS Kun asennat geelityynyn, varmista, että 
korvaosan koholla oleva puoli osoittaa kuulokkeen kaartuvaa 
osaa kuvan mukaisesti.
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4 Asetukset ja koepuhelu

Asetussäädin

4.1 Asetuksien tarkistaminen

1 Jos puhelimessa on äänenvoimakkuuden säädin, aseta 
se keskivoimakkuudelle.

2 Varmista, että tukiaseman asetussäädin on A-asennossa 
ja että puhelimen puheen äänenvoimakkuuden ja 
kuunteluvoimakkuuden tasoksi on määritetty 3. 

HuOmAuTuS  Useimmissa puhelinmalleissa nämä 
oletusasetukset toimivat parhaiten.  

3 Kytke kuuloke ja paina kuulokkeen 
puhelunhallintapainiketta.

4 Nosta kuuloke pöytäpuhelimen telineestä.

5 Odota valintaääntä. Jos valintaääni kuuluu selvästi, 
paina puhelunhallintapainiketta kuulokkeissa ja sirry 
vaiheeseen 6. Koepuhelu pöytäpuhelimella. 

6 Voit myös hienosäätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta 
painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta [+] tai 
äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta [-].

7 Jos valintaääni ei tämänkään jälkeen kuulu selkeästi, 
siirrä asetussäädintä, kunnes valintaääni on 
mahdollisimman hyvä. 

HuOmAuTuS Puhelinta voi ehkä käyttää useilla eri asetuksilla, 
mutta vain yksi asetuksista on optimaalinen.

8. Viimeistele asetukset painamalla kuulokkeen 
puhelunhallintapainiketta.

9. Aseta luuri pöytäpuhelimen telineeseen. 

4.2 Koepuhelu pöytäpuhelimella

1 Jos puhelimessa on äänenvoimakkuuden säädin, aseta 
se keskivoimakkuudelle.

2 Kytke kuuloke ja paina kuulokkeen 
puhelunhallintapainiketta.

3 Nosta kuuloke pöytäpuhelimen telineestä.

4 Valitse puhelinnumero pöytäpuhelimesta. 

5 Voit myös hienosäätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta 
painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta [+] tai 
äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta [-]. 

6 Jos kuunteluvoimakkuus on edelleen liian kova tai liian 
hiljainen, säädä pöytäpuhelimen kuunteluvoimakkuutta 
tukiasemasta. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus 
voi saada oman puheen kaikumaan epämiellyttävästi.

7 Jos puheääni on kuulijalle liian kova tai hiljainen, säädä 
pöytäpuhelimen äänenvoimakkuus kuulijalle sopivaksi 
tukiasemasta. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus 
voi saada oman puheen kaikumaan epämiellyttävästi ja 
kuulija kuulee äänen vääristyneenä.

8 Lopeta koepuhelu painamalla kuulokkeen 
puhelunhallintapainiketta.

9 Aseta luuri pöytäpuhelimen telineeseen.

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.

Pöytäpuhelimen  
puheen  
äänenvoimakkuus

Pöytäpuhelimen 
kuuntelun 
äänenvoimakkuus
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5 Pidikkeen asettaminen (lisävaruste)

5.1 Pidikkeen asentaminen 

5.2 Jos valintaääntä ei kuulu 

1 Jos valintaääntä ei kuulu, siirrä pidikkeen 
korkeussäädintä seuraavaksi korkeampaan asentoon.

1 Paina luuripidikkeen virtajohto napakasti kiinni 
luuripidikkeen liittimeen.

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.

7 Kiinnitä pidike varovasti paikalleen pöytäpuhelimeen.

8 Varmista kiinnitys painamalla napakasti.

2 Toista tarvittaessa kohdan 5.1 vaiheet 2–5, kunnes kuulet 
valintaäänen. 

3 Kuultuasi valintaäänen varmista pidike vaiheiden 6–8 
mukaisesti.

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.

Luuripidikkeen 
virtajohto
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5.3 Varaosat (tarvittaessa) 

Jatke

1 2

2

1

2

3

Käytä jatketta, jos luuripidike tarvitsee tukea, kun luuri asetetaan 
lataustelineeseen.

1 Liu'uta jatke pidikkeen päälle.

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

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.

Vain Nortel i2004-puhelimissa

Vakaajat

Kaiutinmikrofoni
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6 Tietokoneen asettaminen

6.1 uSB-kaapelin kytkeminen 

1 Kytke uSB-kaapeli tukiaseman takapaneelin uSB-porttiin.

2 Kytke uSB-kaapelin toinen pää tietokoneen uSB-porttiin.

6.2 Koepuhelun soittaminen microsoft Office 
Communicator -ohjelman avulla

1 Varmista, että microsoft Office Communicator -ohjelma 
on käynnissä tietokoneessa.

2 Kytke kuulokkeeseen virta ja paina tukiasemassa olevaa 
puhelinsovelluksen puhelupainiketta. 

3 Aseta kuulokkeen ja mikrofonin äänenvoimakkuus 
sopivalle tasolle käyttämällä microsoft Office 
Communicator -ohjelman määritä ääni- ja 
videoasetukset -toimintoa.*

4 Soita koepuhelu microsoft Office Communicator 
-ohjelman avulla.

5 Säädä vastaanotto- ja kuunteluäänenvoimakkuus 
sopivalle tasolle keskusteluikkunan äänenvoimakkuuden 
säätimellä.*

6 Voit myös hienosäätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta 
painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta [+] tai 
äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta [-].

7 Lopeta koepuhelu painamalla kuulokkeen 
puhelunhallintapainiketta.

Älä käytä kuulokemikrofonia suurella äänenvoimakkuudella 
pitkiä aikoja. Korkea äänenvoimakkuus saattaa aiheuttaa 
kuulovaurion. Käytä aina kohtuullista äänenvoimakkuutta. 
Lisätieto kuulokkeista ja kuulosta on osoitteessa 
plantronics.com/healthandsafety.

* Lisätietoja saat Microsoft Office Communicator -ohjelman 
ohjeesta.

6.3 Plantronics -ohjelmiston asentaminen 
(valinnainen) 

1 Valitse CD-levyllä olevasta animoidusta 
asennusoppaasta kohta 6.2 Plantronics -ohjelmiston 
asentaminen.

2 Napsauta levyllä olevaa Plantronics Software -kuvaketta.

3 Noudata näyttöön tulevia asennusohjeita.
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7 Langattoman Savi Office -kuulokejärjestelmän 
käyttäminen

Puhelunhallintapainike

Merkkivalo

TÄrKeÄÄ Suosittelemme, että asennat Plantronics-ohjelmiston. 
Savi Office-järjestelmä toimii myös ilman tätä ohjelmistoa, mutta 
tällöin et pysty hyödyntämään järjestelmän kaikkia ominaisuuksia.

Kuulokkeen virran kytkeminen

Jos kuulokkeen akku on ladattu, kuulokkeen virta on automaattisesti 
kytkettynä. Kuulokkeessa ei ole virran kytkemis- ja katkaisupainiketta.

Puheluiden soittaminen, vastaaminen ja lopettaminen pöytäpuhelimella 

 Puhelimet, joissa on luuripidike tai elektroninen 
ohjausmoduuli

Puhelimet, joissa ei ole luuripidikettä tai elektronista 
ohjausmoduulia

Puhelun 
soittaminen

1. Paina lyhyesti kuulokkeen puhelunhallintapainiketta*  
tai tukiasemassa olevaa pöytäpuhelimen 
puhepainiketta

2. Valitse puhelinnumero

1. Paina lyhyesti kuulokkeen puhelunhallintapainiketta* tai 
tukiasemassa olevaa pöytäpuhelimen puhepainiketta

2. Nosta luuri telineestä**
3. Valitse puhelinnumero

Puheluun 
vastaaminen

1. Paina lyhyesti kuulokkeen puhelunhallintapainiketta  
tai tukiasemassa olevaa pöytäpuhelimen 
puhepainiketta

1. Paina lyhyesti kuulokkeen puhelunhallintapainiketta tai  
tukiasemassa olevaa pöytäpuhelimen puhepainiketta

2. Nosta luuri telineestä**

Puhelun 
lopettaminen

1. Paina lyhyesti kuulokkeen puhelunhallintapainiketta 
tai tukiasemassa olevaa pöytäpuhelimen 
puhepainiketta

1. Paina lyhyesti kuulokkeen puhelunhallintapainiketta tai 
tukiasemassa olevaa pöytäpuhelimen puhepainiketta

2. Aseta luuri takaisin telineeseen**

* Edellytyksenä on, että oletuslinjaksi on valittu pöytäpuhelin. 
** Jotta voit soittaa, vastata ja lopettaa puheluita pöytäpuhelimella, jossa on kuulokepainike eikä luuripidikettä, paina pöytäpuhelimen 
kuulokepainiketta. Älä nosta luuria pidikkeestä.

Soittaminen, vastaaminen ja puhelun lopettaminen microsoft Office Communicator -ohjelmalla 

Puhelun soittaminen* Valitse numero Microsoft Office Communicator -ohjelman avulla**

Puheluun vastaaminen Paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta lyhyesti.

Puhelun lopettaminen Paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta lyhyesti.

* Edellytyksenä on, että Savi Office on määritetty kaiuttimeksi ja mikrofoniksi Microsoft Office Communicator -ohjelman Määritä ääni- ja 
videoasetukset -toiminnolla. 
** Lisätietoja puhelun soittamisesta saat Microsoft Office Communicator -ohjelman ohjeesta.

HuOmAuTuS Voit vastata puheluihin myös suoraan Microsoft Office Communicator -ohjelmassa napsauttamalla puheluilmoitusta, joka 
ilmestyy tietokoneen näyttöön. Tässä tapauksessa puhelu ohjautuu oletuskaiutinpuhelimeen, joka ei välttämättä ole käytössä oleva kuuloke. 
Lisätietoja saat Microsoft Office Communicator -ohjelman ohjeesta.
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Vaihtaminen pöytäpuhelimen ja 
puhelinsovelluksen välillä

Voit vaihtaa pöytäpuhelimesta puhelinsovellukseen ja takaisin 
seuraavasti:

Pöytäpuhelimen ja puhelinsovelluksen 
yhdistäminen

Voit yhdistää pöytäpuhelimen ja puhelinsovelluksen seuraavasti:

Tukiasema 

Pidä pöytäpuhelimen ja puhelinsovelluksen puhepainikkeita 
alhaalla samanaikaisesti (vähintään 1½ sekunnin ajan), kunnes 
molemmat merkkivalot palavat vihreinä.

Kuulokemikrofoni Tukiasema 

Paina äänenvoimakkuuden 
lisäyspainiketta (vähintään 1½ 
sekunnin ajan), kunnes tukiaseman 
puhepainikkeen merkkivalo 
palaa vihreänä haluamasi laitteen 
kohdalla.

Paina lyhyesti (alle sekunnin 
ajan) tukiasemassa sen laitteen 
puhepainiketta, jota haluat 
siirtyä käyttämään.

Soittaminen, vastaaminen ja puhelun lopettaminen - muut puhelinohjelmistot

Plantronics-ohjelmistolla* Ilman Plantronics-ohjelmistoa

Puhelun soittaminen 1. Valitse numero järjestelmän tukemalla 

    puhelinohjelmistosovelluksella

1. Paina lyhyesti kuulokkeen** puhelunhallintapainiketta tai 
    tukiasemassa olevaa puhelinsovelluksen puhelupainiketta
2. Valitse numero puhelinohjelmistosovelluksesta

Puheluun 
vastaaminen

1. Paina lyhyesti kuulokkeen** 
puhelunhallintapainiketta tai tukiasemassa olevaa 
puhelinsovelluksen puhelupainiketta

1. Paina lyhyesti kuulokkeen** puhelunhallintapainiketta tai 
    tukiasemassa olevaa puhelinsovelluksen puhelupainiketta
2. Käytä puhelinohjelmistosovellusta, kun vastaat puheluun.

Puhelun lopettaminen 1. Paina lyhyesti kuulokkeen** 
puhelunhallintapainiketta tai tukiasemassa olevaa 
puhelinsovelluksen puhelupainiketta

1. Paina lyhyesti kuulokkeen** puhelunhallintapainiketta tai 
tukiasemassa olevaa puhelinsovelluksen puhelupainiketta

2. Käytä puhelinohjelmistosovellusta, kun katkaiset puhelun.

*Edellyttää järjestelmän tukemaa puhelinsovellusta 
**Edellytyksenä on, että oletuslinjaksi on valittu tietokone
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Kuuloke on telakoitu Kuuloketta ei ole telakoitu 

Paina kahdesti 
liittämispainiketta 
tukiasemassa. Liittämisen 
merkkivalo vilkkuu 
punaisena ja vihreänä. 

Kun liittämisvalo palaa 
vihreänä, kuuloke ja 
tukiasema on liitetty 
toisiinsa.

Paina kahdesti liittämispainiketta 
tukiasemassa. Liittämisen 
merkkivalo vilkkuu punaisena 
ja vihreänä. Paina kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta 
kolmen sekunnin ajan, kunnes 
merkkivalo palaa vihreänä. 

Kun tukiaseman liittämisvalo palaa 
vihreänä, kuuloke ja tukiasema on 
liitetty toisiinsa. 

HuOmAuTuS Jos liittämisprosessi keskeytyy kahden minuutin 
kuluttua tai epäonnistuu, liittämisen merkkivalo palaa punaisena 
neljän sekunnin ajan ja palaa sen jälkeen ennalleen. Jos näin käy, 
yritä liittää kuuloke uudelleen.

Pääkuulokkeen liittäminen
Kevytkuuloke ja tukiasema toimitetaan toisiinsa liitettyinä. Jos 
tukiasemaan on liitettävä uusi pääkuuloke, sen voi liittää kahdella 
tavalla. Pääkuulokkeen voi liittää tukiasemaan joko niin, että 
kuuloke on telakoitu (turvaliittymä) tai niin, että sitä ei ole telakoitu 
(OTA-liittymä). Kummassakin tapauksessa järjestelmän täytyy olla 
valmiustilassa (puhelu ei saa olla käynnissä).  

Kuulokkeen mykistäminen

Voit mykistää kuulokkeen tai poistaa mykistyksen käytöstä 
seuraavasti: 

Kuulokemikrofoni Tukiasema 

Paina äänenvoimakkuuden 
vähennyspainiketta (vähintään 
1½ sekunnin ajan), kunnes 
tukiasemassa olevan 
puhepainikkeen merkkivalo palaa 
punaisena.

Kuulokkeen mykistyksen saa 
poistettua käytöstä painamalla 
lyhyesti (alle sekunnin ajan) 
tukiaseman punaisena 
olevaa pöytäpuhelimen 
tai puhelinsovelluksen 
puhepainiketta. Kuuloketta ei 
voi mykistää pöytäpuhelimen 
tai puhelinsovelluksen 
puhepainikkeilla.  

Neuvottelupuhelu enintään kolmella 
lisäkuulokkeella

Kun puhelu on käynnissä, voit liittää tukiasemaan enintään kolme 
lisäkuuloketta puhelinneuvottelua varten. Kun lisäät kuulokkeita 
tukiasemaan, Plantronics-ohjelmiston näyttöön ilmestyy 
lisäkuulokkeen kuvake ja jokin numeroista 1–3. Numeromerkintä 
ilmaisee, kuinka monta lisäkuuloketta on liitetty tukiasemaan.  

Neuvottelupuheluun voi liittää uusia henkilöitä (osallistujia) seuraavasti: 

1 Kun puhelu on käynnissä:

 a) Kiinnitä osallistujan kuuloke pääkäyttäjän 
lataustelineeseen.

    TAI

 b) Siirrä osallistujan kuuloke OTA-liittymätilaan 
painamalla kuulokkeen äänenvoimakkuuden 
lisäyspainiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes 
merkkivalo palaa vihreänä.

2 Paina lyhyesti (alle sekunnin ajan) tukiasemassa olevaa 
liittämispainiketta. 

 Liittämisen merkkivalo vilkkuu keltaisena ja vihreänä.

3 Liittämisen merkkivalo palaa seuraavaksi keltaisena ja 
pääkuulokkeesta kuuluu merkkiääni. Tämä ilmaisee, että 
uusi osallistuja haluaa liittyä mukaan puheluun.

4 Jos painat pääkuulokkeen puhelunhallintapainiketta 
viiden sekunnin kuluessa, osallistuja yhdistetään 
mukaan puheluun. 

 Jos et paina puhelunhallintapainiketta viiden sekunnin 
kuluessa, osallistumispyyntö hylätään ja osallistuja kuulee 
omasta kuulokkeestaan virheestä ilmoittavan merkkiäänen.

5 Osallistuja voi poistua neuvottelupuhelusta painamalla 
omaa puhelunhallintapainikettaan. 

 Pääkuulokkeesta kuuluu yksi merkkiääni aina, kun osallistuja 
poistuu puhelusta.

Plantronics-ohjelmistonäytön vasemmasta alakulmasta näet, 
kuinka monta kuuloketta on liitetty tukiasemaan. Ensimmäinen 
kuulokekuva tarkoittaa pääkuuloketta. Viereisen kuulokekuvan 
sisällä oleva numero tarkoittaa tukiasemaan liitettyjen 
sivukuulokkeiden määrää. Seuraavassa esimerkissä tukiasemaan 
on liitetty pääkuulokkeen lisäksi 1, 2 tai 3 sivukuuloketta. 

1 2 3
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OTA-liittymän avaaminen ja sulkeminen
Savi Office-järjestelmään sisältyy OTA-liittymän 
käyttömahdollisuus. Voit avata tai sulkea OTA-liittymän 
tukiasemassa olevalla liittämispainikkeella. Kun pääkuuloketta 
ei ole telakoitu ja järjestelmä on valmiustilassa, paina 
liittämispainiketta kolmen sekunnin ajan. Liittämispainikkeen 
merkkivalo vilkkuu vihreänä neljän sekunnin ajan, jos OTA-liittymä 
on käytössä ja punaisena neljän sekunnin ajan, jos liittymä ei ole 
käytössä.

Toimintasäteen asettaminen
Kun pääkuuloke on telakoitu ja järjestelmä valmiustilassa, 
paina liittämispainiketta kolmen sekunnin ajan. Pöytäpuhelimen 
ja puhelinsovelluksen painikkeet vilkkuvat vihreinä merkkinä 
suuresta toimintasäteestä. Jos liittämispainiketta painetaan 
uudelleen kolmen sekunnin ajan, puhelinsovelluksen painikkeet 
vilkkuvat keltaisina keskisuuren toimintasäteen merkiksi. Jos 
liittämispainiketta painetaan uudelleen kolmen sekunnin ajan, 
puhelinsovelluksen painikkeet vilkkuvat punaisina pienen 
toimintasäteen merkiksi.

Liittämisen lopettaminen
Jos tukiasema on liittämistilassa (turva- tai OTA-liittymä) ja 
haluat, että tukiasema lakkaa etsimästä kuuloketta, paina 
liittämispainiketta uudelleen. Liittämisen merkkivalo palaa 
punaisena neljän sekunnin ajan ja palaa sen jälkeen ennalleen. 

Oletuslinjan asettaminen pöytäpuhelimeen 
tai puhelinsovellukseen

Savi Office-järjestelmässä pöytäpuhelin on asetettu 
oletusasetuksena lähtevän puhelun linjaksi. Tämä tarkoittaa, että 
aina kun puhelu soitetaan kuulokkeesta puheenhallintapainikkeen 
avulla, pöytäpuhelimen ääniyhteys avautuu. Voit muuttaa 
oletusasetuksena olevaa lähtevän puhelun linjaa tukiasemassa 
olevilla puhepainikkeilla.

Kun järjestelmä on valmiustilassa, valitse lähtevän puhelun 
oletuslinja pitämällä joko puhelinsovelluksen tai pöytäpuhelimen 
puhepainiketta painettuna alas kolmen sekunnin ajan. 
Puhepainikkeen merkkivalo vilkkuu vihreänä neljän sekunnin ajan 
ja ilmaisee, että uusi asetus on voimassa.

Merkkivalo

Puhelinsovelluksen 
puhepainike 

Pöytäpuhelimen 
puhepainike

Merkkivalo

Tukiasemaan on liitetty pääkuuloke Palaa vihreänä

Tukiasema on pääkuulokkeen 
liittämistilassa 

Vilkkuu punaisena ja 
vihreänä

Tukiasema on 
neuvottelupuhelukäytössä ja osallistujien 
lisäkuulokkeet on liitetty

Vilkkuu keltaisena ja 
vihreänä

Neuvottelupuhelu on käynnissä ja 
osallistujien kuulokkeet on liitetty 
tukiasemaan

Palaa keltaisena

Liittämispainikkeen merkkivalo

Ääniyhteys ei käynnissä Virta katkaistu

Saapuva puhelu Vilkkuu vihreänä

Ääniyhteys käynnissä Palaa vihreänä

Pääkuuloke mykistetty Palaa punaisena

Puhelu pidossa Vilkkuu punaisena

Ääniyhteydettä haetaan* Palaa keltaisena

Pöytäpuhelimen ja puhelinsovelluksen 
puhepainikkeiden merkkivalot

* Kun linkkiä haetaan tukiasemasta, puhepainike palaa keltaisena, 
kunnes yhteys on muodostettu. Tämä voi kestää useita sekunteja, 
etenkin, jos käytössä on laajakaistaääni tai jos käyttäjätiheys 
on korkea. Jos puhepainiketta painetaan, kun merkkivalo on 
keltainen, ääniyhteyden haku päättyy.

Painikkeen (merkkivalon) tila Jos painiketta painetaan

Virta katkaistu Palaa vihreänä

Vilkkuu vihreänä Palaa vihreänä

Palaa vihreänä Virta katkaistu

Palaa punaisena Palaa vihreänä

Vilkkuu punaisena Palaa vihreänä

Pöytäpuhelimen ja puhelinsovelluksen 
puhepainikkeiden käyttösäännöt

HuOmAuTuS Muussa kuin valmiustilassa: pidä sekä 
puhelinsovelluksen että pöytäpuhelimen puhelunhallintapainikkeita 
alhaalla 1½ sekuntia, molemmat merkkivalot palavat vihreinä ja 
laitteiden välillä on ääniyhteys.
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Kevytkuulokkeen tila Kevytkuulokkeen merkkivalo

Kuuloke latautuu Virta katkaistu

Kuuloke ladattu täyteen Virta katkaistu

Kuuloke käytössä Vilkkuu vihreänä

Kuuloketta liitetään Palaa vihreänä

Kevytkuulokkeen merkkivalo

Kuuloke käytössä -merkkivalon ottaminen käyttöön ja 
poistaminen käytöstä

Jos puhelu ei ole käynnissä, voit ottaa Kuuloke käytössä 
-merkkivalon käyttöön ja pois käytöstä painamalla kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta kolmen sekunnin ajan. 

Kuulokkeen äänet
Varoitus toimintasäteen ylittämisestä

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.

Varoitus akun virran loppumisesta

Jos puhelu on käynnissä, 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 vähissä. Lataa kuuloke välittömästi.

mykistysvaroitus

Kun mykistystoiminto otetaan käyttöön, kuulet kolme korkeaa 
merkkiääntä. Merkkiäänet toistuvat 15 sekunnin välein niin kauan 
kuin mykistystoiminto on käytössä.

Kun mykistys on pois käytöstä, kuulet kolme matalaa 
merkkiääntä.

Puheaika
Savi Office -järjestelmällä voi puhua enintään 6 tuntia. Puheaika 
vähenee laajakaistatilassa ja jos kuuloketta käytetään pitkiä aikoja 
kaukana tukiasemasta.

Kuulokkeen puhelunhallintapainikkeen 
toiminnot

Painallus Tehtävä

Lyhyt painallus Puhelun soittaminen, 
vastaaminen tai päättäminen

Lyhyt äänenvoimakkuuden 
lisäyspainikkeen painallus 

Äänenvoimakkuuden lisäys

Lyhyt painallus: 
äänenvoimakkuuden 
vähennyspainike

Äänenvoimakkuuden 
vähentäminen

Pitkä painallus, kun yhteys 
on auki: äänenvoimakkuuden 
lisäyspainike (vähintään 1½ 
sekuntia) 

Vaihtaminen pöytäpuhelimen ja 
puhelinsovelluksen välillä

Pitkä painallus, kun yhteys 
on auki: äänenvoimakkuuden 
vähennyspainike (vähintään 
1½ sekuntia)

Kuulokkeen mykistäminen tai 
mykistyksen poisto

Pitkä painallus, kun yhteys ei 
ole auki: äänenvoimakkuuden 
lisäyspainike (vähintään 1½ 
sekuntia)

Kuulokkeen asettaminen 
liittämistilaan

Pitkä painallus, kun yhteys ei 
ole auki: äänenvoimakkuuden 
Vähennyspainike (vähintään 
1½ sekuntia)

Merkkivalon ottaminen käyttöön 
ja poistaminen käytöstä

Kuulokkeen asettaminen lepotilaan

Jos kuuloketta ei käytetä pitkään aikaan, eikä sitä säilytetä 
lataustelineessä, voit siirtää kuulokkeen lepotilaan painamalla 

Kuulokkeen akun lataustason tarkistaminen

Kun järjestelmä on joutilaana, kuulokkeen akun lataustason voi 
tarkistaa painamalla liittämispainiketta lyhyesti.  

Kuulokkeen 
akun lataustaso 

Puhelinsovelluksen 
puhepainikkeen 
merkkivalo 

Pöytäpuhelimen 
puhepainikkeen 
merkkivalo

75–100%

50–75%

25–50%

0–25%

Palaa vihreänä

Vilkkuu vihreänä

Vilkkuu keltaisena

Vilkkuu punaisena

Palaa vihreänä

Vilkkuu vihreänä

Vilkkuu keltaisena

Vilkkuu punaisena

puhelunhallintapainiketta kolmen sekunnin ajan, kun kuuloke 
on valmiustilassa. Voit poistua lepotilasta pitämällä kuulokkeen 
puhelunhallintapainiketta uudelleen painettuna kolmen sekunnin 
ajan.
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8 Plantronics-ohjelmistoalusta

Puhelinohjelmiston tuki  

Jos haluat käyttää yhteensopivien puhelinohjelmistojen kanssa 
puhelujen vastaamisen/lopetuksen etätoimintoa, lataa 
Plantronics-ohjelmisto osoitteesta plantronics.com/
software.

Puheluihin vastaaminen/lopettaminen etänä Savi-
kuulokemikrofonin kautta toimii kaikissa tuetuissa 
puhelinohjelmistoissa Skypeä™ lukuun ottamatta ilman 
lisävaiheita. Luettelo tuetuista puhelinohjelmistoista on 
osoitteessa plantronics.com/software.

Skypessä noudata seuraavia ohjeita:

1 Kun Plantronics Unified Runtime Engine asennetaan, Skype 
näyttää seuraavan viestin: PlantronicsURE.exe wants to use 
Skype (PlantronicsURE.exe haluaa käyttää Skypeä). Hyväksy 
yhteys valitsemalla Allow Access (Salli käyttö).

2 Voit myös tarkistaa Savi Office -järjestelmän Skype-yhteystilan 
Skypessä valitsemalla Tools (Työkalut) > Options (Asetukset) 
> Advanced (Lisää) > Advanced Settings (Lisäasetukset) > 
Manage Other Programs Access (Hallitse muiden ohjelmien 
käyttöä).

Plantronics update manager

Kaikki Savi Office -järjestelmän tarvitsemat ohjelmistot voidaan 
päivittää etäyhteydellä, kun päivityksiä on saatavilla. Voit muuttaa 
päivitysasetuksia valitsemalla Windowsin Käynnistä-valikosta 
ensin Ohjelmat ja sitten Plantronics Update Manager. Voit muun 
muassa valita uusien päivityksien automaattisen tai manuaalisen 
haun.

Check for updates Automatically (Tarkista päivitykset 
automaattisesti): Jos otat tämän toiminnon käyttöön, uusien 
päivitysten saatavuus tarkistetaan säännöllisesti..

Check for updates Now (Tarkista päivitykset nyt): Update 
Managerin Check For Updates Now -painikkeen avulla voit 
tarkistaa saatavilla olevat päivitykset koska tahansa. Valitse 
käynnistysvalikosta Ohjelmat, Plantronics ja avaa Plantronics 
Update Manager.

IInstall Checked updates (Asenna löydetyt päivitykset): 
Automaattisen TAI manuaalisen PÄIVITYSTEN HAUN JÄLKEEN 
näyttöön avautuu ruutu, jossa näkyvät löytyneet päivitykset, ja 
OHJELMA aloittaa päivitysten asentamisen
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Plantronics Control Panel (ohjauspaneeli)
Plantronics Control Panel -ohjauspaneelin avulla voidaan muuttaa käyttäjäasetuksia ja laiteasetuksia. Käynnistä ohjelma valitsemalla 
Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics ja avaa Plantronics Control Panel.

Akun käyttöikä

Näytön vasemmassa alakulmassa (kaikissa ohjelmistoikkunoissa) näkyy jokin oheisista kuvakkeista. Kuvake ilmaisee kuulokkeen akussa 
jäljellä olevan latausmäärän

Devices (Laitteet) -välilehti

Määritä asetukset valitsemalla Savi Office pudotusvalikosta ja napsauttamalla Device Settings (Laiteasetukset) -painiketta. Alla on 
tukiaseman ja kuulokkeen asetusten vaihtoehdot ja oletusasetukset.

HuOmAuTuS Asetukset, jotka eivät ole valittavissa kyseiselle Plantronics-laitteelle, on himmennetty 

100%  75% 50% 25% 0%

Laiteasetukset: tukiasema

Ominaisuus Asetukset Oletus

Yleistä Oletuslinja Pöytäpuhelin/tietokone Pöytäpuhelin

Toimintasäde Suuri/keskisuuri/pieni Suuri

Automaattinen vastaus Valittu / ei valittu Ei valittu

OTA-liittymä Valittu / ei valittu Valittu

Äänet Pöytäpuhelin äänikaista Laajakaista/kapeakaista Kapeakaista

PC-äänen kaista* Laajakaista/kapeakaista Laajakaista

Pöytäpuhelimen äänitaajuuden valitsin Säädettävä bassosta diskanttiin Keskialue

PC-äänen äänitaajuuden valitsin Säädettävä bassosta diskanttiin Keskialue

Asetusten lukitus (Katso Laiteasetukset: turvallisuus)

*Järjestelmä tukee tietokoneen kapeakaista- ja laajakaistaääntä. Laajakaistaäänessä puhe toistuu erittäin selvänä ja luonnollisena. 
Laajakaistaääni kuluttaa kuitenkin enemmän akkua ja sen käyttökriteerit ovat tiukemmat. Tämän vuoksi pienellä alueella voi olla käytössä vain 
rajallinen määrä laajakaistaääntä käyttäviä järjestelmiä.  
Kaikki tietokoneet tukevat laajakaistaääntä.  
Jos vaihdat kapeakaista- ja laajakaistaäänen välillä, muutokset astuvat voimaan, kun avaat ääniyhteyden uudestaan.
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Ominaisuus Asetukset Oletus

Yleistä Mykistyksen merkkiääni Vakio / hiljainen / pois käytöstä Vakio

Pöytäpuhelimen soittoääni Ääni 1 / ääni 2 / ääni 3 Ääni 1

Pöytäpuhelimen äänenvoimakkuus Vakio / hiljainen / pois käytöstä Vakio

PC-soittoääni Ääni 1 / ääni 2 / ääni 3 Ääni 2

Tietokoneen äänenvoimakkuus Vakio / hiljainen / pois käytöstä Vakio

Järjestelmän merkkiäänet Vakio / hiljainen / pois käytöstä Vakio

Toinen vastaanotettu puhelu Jatkuva soitto / kertasoitto / ei huomioida Jatkuva soitto

Salasanan vaihtaminen

1 Voit vaihtaa vanhan salasanan uuteen milloin tahansa 
Change Password (Vaihda salasana) -osiossa. Jos 
salasanaa ei ole tallennettu laitteen muistiin, sen 
voi tallentaa laitteeseen vain käyttämällä asetusten 
lukitustoimintoa. Salasanan voi vaihtaa vain, jos 
laitteeseen on tallennettu aiemmin salasana.

HuOmAuTuS  Jos salasana unohtuu, pyydä lisäohjeita 
Plantronicsin teknisestä tuesta

Applications (Sovellukset) -välilehti

Applications (Sovellukset) -välilehdellä näkyvät eri sovellusten, 
kuten puhelinohjelmistojen ja mediasoitinten Plantronics-
tuki. Tila on “sallittu ja käytössä” vain puhelinohjelmistoille ja 
mediasoittimille, jotka on asennettu ja jotka ovat käynnissä.

Laiteasetukset: turvallisuus

Plantronics-ohjelmiston avulla IT-henkilökunta voi lukita joitakin 
laitteen parametriasetuksia, jolloin käyttäjät eivät voi muuttaa niitä. 
Näiden parametriasetusten lukitseminen ja avaaminen edellyttää 
salasanan luomista. Voit lukita ja vapauttaa parametriasetukset 
seuraavasti:

Asetusten lukitus

1 Luo uusi salasana, vahvista se tietoturvanäytössä ja 
valitse sen jälkeen Set (Aseta). Salasana tallennetaan 
suoraan laitteeseen.  

2 Voit lukita tai vapauttaa yksittäisen parametrin 
valitsemalla kohdassa Device Settings (Laiteasetukset) 
Base (tukiasema)- tai Advanced (Lisäasetukset) 
-välilehden ja kirjoittamalla laitteeseen tallennetun 
salasanan.  

3 Valitse haluamasi asetukset Base (tukiasema)- tai 
Advanced (Lisäasetukset) -sivulta ja lukitse tai avaa 
haluamasi toiminnot.  

Ominaisuus Asetukset Oletus

Äänen suojaus Äänenvoimakkuuden rajoitus 80 dB / 85dB / pois käytöstä 85dB*

Päivittäiset puhelintunnit 2/4/6/8 8

Kovien äänien poisto Valittu / ei valittu Valittu*

G616 Valittu / ei valittu Ei valittu

Asetusten lukitus (Katso Laiteasetukset: turvallisuus)

*Oletusasetus Australiassa ja Uudessa-Seelannissa on OFF (poissa käytöstä).

Laiteasetukset: lisäasetukset

Laiteasetukset: kuuloke
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Ominaisuus Asetukset Oletus

Mediasoitin Mediasoittimen käyttö 
– kun puhelu alkaa 
– kun puhelu päättyy

 
Mykistä / aseta tauolle / älä tee mitään
Poista mykistys / toisto / älä tee mitään

 
Tauko
Toisto

Yleistä Avaa äänilaitteiden ohjauspaneeli (pikakuvake Windowsin Äänet ja äänilaitteet -ohjauspaneeliin)

Oletuspuhelinohjelmisto (Näyttää oletuspuhelinohjelmiston.)

Soi sekä kuulokkeessa että tietokoneella Valittu / ei valittu Ei valittu

Microsoft Office Communicator -valintaääni 
käytössä

Valittu / ei valittu Valittu

Äänen havaitseminen käytössä Valittu / ei valittu Valittu

Säilytä kuulokkeen yhteys tietokoneeseen Valittu / ei valittu Ei valittu

Preferences (Asetukset) -välilehti

Preferences (Asetukset) -välilehdellä voit määrittää mediasoittimen asetuksia ja muita yleisasetuksia.  

Soi sekä kuulokkeessa että tietokoneella 
Tämä parametri määrittää, toistetaanko tietokoneen soittoääni 
sekä kuulokkeessa että tietokoneen kaiuttimissa. 

Jos parametri valitaan, tietokoneen soittoääni kuuluu sekä 
tietokoneen kaiuttimessa että kuulokkeessa. 

Jos parametria ei valita, tietokoneen soittoääni kuuluu vain 
joko kuulokkeessa tai tietokoneen kaiuttimissa tietokoneen 
ääniasetusten mukaan. 

Microsoft Office Communicator -sertifioitu tuote:  
Oletusasetus = ei valittu

Standardituote: Oletusasetus = valittu

microsoft Office Communicator -valintaääni käytössä 

Jos toiminto on käytössä, Microsoft Office Communicator 
olettaa käyttäjän haluavan soittaa VOIP-puhelun, kun PC-
radioyhteys muodostetaan. Sovellus toistaa valintaäänen. 

Jos toiminto on poistettu käytöstä, Microsoft Office 
Communicator ei tee mitään, kun PC-radioyhteys 
muodostetaan. 

“Microsoft Office Communicator valintaääni käytössä” -asetus 
voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä. 

Microsoft Office Communicator -sertifioitu tuote:  
Oletusasetus = valittu

Standardituote: Oletusasetus = ei valittu

Äänen havaitseminen käytössä 
Äänen havaitseminen on Plantronicsin langattomien laitteiden 
tukema erityinen toiminto, joka muodostaa automaattisesti PC-
radioyhteyden langattoman kuulokemikrofonin ja tukiaseman 
välille, kun USB-portissa havaitaan äänisignaali. Käyttäjän ei 
siis tarvitse painaa tietokoneen puhelunhallintapainiketta. Jos 

asetus “Microsoft Office Communicator valintaääni käytössä” 
valitaan, Microsoft Office Communicator toistaa valintaäänen 
aina, kun PC-radioyhteys muodostetaan. Käyttäjä voi kuitenkin 
painaa tietokoneen puhelunhallintapainiketta myös esimerkiksi 
kuunnellakseen musiikkia, eikä välttämättä halua kuulla 
valintaääntä. Jos käyttäjä on valinnut Äänen havaitseminen 
käytössä -asetuksen, radioyhteys muodostetaan automaattisesti, 
kun USB-portissa havaitaan PC-ääni, eikä tietokoneen 
puhelunhallintapainiketta tarvitse painaa.

“Äänen havaitseminen käytössä” -asetus voidaan ottaa käyttöön 
tai pois käytöstä. 

Microsoft Office Communicator -sertifioitu tuote:  
Oletusasetus = valittu

Standardituote: Oletusasetus = ei valittu

Säilytä kuulokkeen yhteys tietokoneeseen 
Tämä asetus pakottaa tietokoneen radioyhteyden pysymään 
toiminnassa myös puhelun päättymisen jälkeen. Näin 
radioyhteyttä ei tarvitse muodostaa uudelleen vaihdettaessa eri 
PC-äänisovellusten välillä. 

Oletusasetus = ei valittu

About (Tietoja) -välilehti  

About (Tietoja) -välilehdellä on linkki tähän tulostettavaan 
käyttöoppaaseen ja Plantronics-yhteystietoja. Tukinäytössä 
näkyvät myös käytössäsi olevat ohjelmisto- ja 
laiteohjelmistoversiot.
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Laiteasetusten ohje – Tukiasema

Laiteasetusten ohje: Lisäasetukset

Toimintasäde* Toimintasäteen voi asettaa mahdollisimman pieneksi, jos halutaan vähentää puhelinsovelluksen surinaa, 
parantaa käyttäjätiheyttä tai rajoittaa

käyttäjien toimintasädettä.

Kun toimintasäteeksi valitaan SUURI, käytössä on enintään noin 91 metrin toimintasäde.

Kun toimintasäteeksi valitaan KESKISUURI, käytössä on enintään noin 45 metrin toimintasäde. 

Kun toimintasäteeksi valitaan PIENI, käytössä on enintään noin 15 metrin toimintasäde.  

Suuri

Automaattinen 
vastaus

Automaattisen vastauksen ansiosta radioyhteys kuulokkeen ja sovittimen välille voidaan muodostaa ilman 
painikkeen painalluksia.

Kun automaattisen vastauksen tilaksi on valittu POIS KÄYTÖSTÄ, voit vastata tulevaan puheluun 
painamalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.**

Kun automaattisen vastauksen tilaksi on valittu KÄYTÖSSÄ, tulevaan puheluun vastataan, kun kuuloke 
poistetaan lataustelineestä.**

ei valittu

PC-äänen 
kaista*

Järjestelmä tukee tietokoneen kapeakaistaääntä ja laajakaistaääntä. 

Laajakaistaäänessä puhe toistuu erittäin selvänä ja luonnollisena. Laajakaistaääni kuluttaa kuitenkin 
enemmän akkua ja sen käyttökriteerit ovat tiukemmat. Tämän vuoksi pienellä alueella voi olla käytössä 
vain rajallinen määrä laajakaistaääntä käyttäviä järjestelmiä. 

Kaikki tietokoneet tukevat laajakaistaääntä.

Jos vaihdat kapeakaista- ja laajakaistaäänen välillä, muutokset astuvat voimaan, kun avaat ääniyhteyden 
uudestaan

Laajakaista

*Kun linkkiä haetaan tukiasemasta, puhepainike palaa keltaisena, kunnes yhteys on muodostettu. Tämä voi kestää useita sekunteja, etenkin, 
jos käytössä on laajakaistaääni tai jos käyttäjätiheys on korkea. Jos puhepainiketta painetaan, kun merkkivalo on keltainen, ääniyhteyden 
haku päättyy.

**Edellytyksenä on, että pöytäpuhelimen kanssa käytetään pidikettä tai EHS-kaapelia ja/tai käytetään Plantronics-ohjelmiston tukemaa 
puhelinohjelmistoa.

Kovien äänien 
poisto

Kovien äänien poisto suojaa käyttäjän kuuloa äkillisiltä kovilta ääniltä. Kun kovien äänien poisto on 
käytössä, järjestelmä tunnistaa ja estää äkilliset kovat äänet ja hiljentää ne miellyttävälle tasolle. Kun 
kovien äänien poisto ei ole käytössä, kuuloke suojaa käyttäjän kuuloa säätämällä äänitasoksi 118 
dBA.

Käytöstä*

G616** G616-äänirajoitin antaa lisäsuojan äkillisiltä, kovilta ääniltä. Kun G616-äänirajoitin on käytössä, 
järjestelmä antaa lisäsuojan äkillisiltä, kovilta ääniltä. Äänenvoimakkuus on rajoitettu tasoon 102 
dBA. Tämä vastaa Australian Communications Industry Forumin (ACIF) G616:2006-ohjeistusta. Kun 
G616-äänenvoimakkuudenrajoitus on OFF-tilassa, kuuloke rajoittaa äänenvoimakkuuden tasoon 
118 dBA.

Pois 
käytöstä

Äänenvoimak- 
kuuden rajoitus**

Äänenvoimakkuuden rajoitin antaa lisäsuojan päivittäiseltä melulta. Kun äänenvoimakkuuden rajoitin 
on käytössä, järjestelmä valvoo, ettei melutaso nouse yli 80 dBA:han tai 85 dBA:han (valinnan 
mukaan) EU-lainsäädännössä määritettyjen rajojen mukaan. Kun äänenvoimakkuuden rajoitin ei ole 
käytössä, kuuloke suojaa käyttäjän kuuloa säätämällä äänitasoksi 118 dBA.

85 dB*

* Oletusasetus Australiassa ja Uudessa-Seelannissa on OFF (poissa käytöstä).

**Melunseurantatoiminto ja G616-rajoitustoiminto perustuvat tyypillisen kevytkuulokkeen ominaisuuksiin ja suositusten mukaiseen 
akustiseen yhteyteen kuulokkeen ja korvan välillä. Noudata käyttöasentoon liittyviä suosituksia sivulla 8.

Oletusasetukset
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Kuulokkeesta ei kuulu 
valintaääntä.

Varmista, että kuuloke on ladattu.
Varmista, että kuuloke on liitetty tukiasemaan. Lisätietoja on sivulla 15 kohdassa Pääkuulokkeen 
liittäminen.
Paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.
Varmista, että pidike nostaa kuulokkeen tarpeeksi ylös, jotta ohjausmoduuli toimii oikein. Säädä 
pidikettä tarvittaessa korkeammalle. 
Siirrä tukiaseman asetussäädintä, kunnes valintaääni kuuluu. 
Hienosäädä äänenvoimakkuutta painamalla kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta [+]. 
Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian hiljainen, säädä tukiaseman pääsäätimellä kuuntelun 
äänenvoimakkuus.
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. Jos etäisyyden muuttaminen ei auta, kuulokkeesi 
on ehkä lähellä toimintasäteen rajaa. Siirry lähemmäksi tukiasemaa. 

Ääni vääristyy, kun käytän 
Savi Office -järjestelmää 
pöytäpuhelimeni kanssa.

Vähennä pöytäpuhelimen vastaanotetun äänen voimakkuutta tai kuunteluvoimakkuutta 
tukiasemasta. Useimmissa puhelimissa sopiva asetus on 3.
Jos pöytäpuhelimessasi on äänenvoimakkuuden säädin, vähennä äänenvoimakkuutta, kunnes 
vääristymä häviää. 
Jos vääristymä ei häviä, vähennä kuulokkeen vastaanotetun äänen voimakkuutta. Jos vääristymä ei 
vieläkään häviä, vähennä pöytäpuhelimen kuuntelun äänenvoimakkuutta tukiasemasta. 
Varmista, että tukiaseman ja tietokoneen välinen etäisyys on vähintään 30 cm ja tukiaseman ja 
puhelimen välinen etäisyys on vähintään 15 cm. 

Kuulokkeista kuuluu kaiku, kun 
käytän pöytäpuhelintani.

Säädä asetussäädintä. Tavallisesti käytetään oletusasetusta A. 
Vähennä pöytäpuhelimen kuunteluäänen voimakkuutta tukiasemasta. Useimmissa puhelimissa 
sopiva asetus on 3.
Jos äänitaso on liian alhainen käytettäväksi asetuksessa, lisää puheen äänenvoimakkuutta 
säätämällä kuulokkeen äänenvoimakkuutta. 
Vähennä pöytäpuhelimen puheen äänenvoimakkuutta tukiasemasta. Useimmissa puhelimissa 
sopiva asetus on 3.
Jos puheäänen voimakkuus on liian hiljainen tässä asennossa, varmista, että kuulokkeen mikrofoni 
on mahdollisimman lähellä suutasi. 

9 Vianmääritys ja usein esitettyjä kysymyksiä
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Puhekumppanini kuulee puhelun 
taustalla surinaa.

Siirrä tukiasema kauemmas puhelimesta.
Tukiaseman verkkolaite on liitetty jatkojohtoon. Kytke verkkolaite suoraan pistorasiaan.

Puheaika on selvästi aiempaa 
lyhyempi jopa täyden latauksen 
jälkeen.

Akun käyttöikä on loppumassa. Katso huoltotietoja osoitteestaplantronics.com/support.

Luuripidike on asennettu, 
mutta se ei nosta luuria.

Tarkista, että luuripidikkeen virtajohto on kunnolla kiinni tukiaseman luuriliittimessä.

Tietokoneen kaiuttimista ei kuulu 
enää ääntä

Windows XP -järjestelmät:

Siirry tietokoneen ohjauspaneelissa Ääniasetukset-valikon Ääni-välilehteen.

• Vaihda kohdassa ”Äänen toisto” oletusasetukseksi tietokoneesi kaiuttimet 
Savi Officen sijaan. Vahvista muutos napsauttamalla OK-painiketta. 

Windows Vista -järjestelmät:

Siirry ääniasetuksiin tietokoneen ohjauspaneelissa.

• Vaihda kohdassa ”Toisto” oletusasetukseksi tietokoneesi kaiuttimet 
”Speakers Savi Office” -asetuksen sijaan. Vahvista muutos napsauttamalla OK-painiketta.

Ei audio-yhteyttä tietokoneeseen. Irrota USB-johto ja virtajohto jalustasta. Kytke virtajohto ensin takaisin. Odota, että virta-LED 
syttyy ja kytke sitten USB-johto. Lopeta ja käynnistä uudelleen tietokoneesi äänisovellus tai 
puhelinohjelmisto,
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