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Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää asennus- ja
käyttöohjeet langattomalle Savi W745A -kuulokejärjestelmälle, johon kuuluu WO2A-tukiasema
ja WH500A-kuuloke.

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

Tietokone

• Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows Vista® Windows® 7, Windows® 8, 8.1

• Suoritin: 400 MHz:n Pentium®-suoritin tai vastaava (vähintään), 1 GHz:n Pentium-suoritin tai
vastaava (suositus)

• RAM-muisti: 96 Mt (vähintään), 256 Mt (suositus)

• Kiintolevy: 280 Mt (vähintään), 500 Mt tai enemmän (suositus)

• Microsoft® Windows XP® Service Pack 3 (SP3) tai uudempi (suositus) Microsoft Windows
Vista Service Pack 1 (SP1) tai uudempi (suositus)

Näyttö

• Vähintään 800 x 600, 256 väriä

• 1 024 x 768 High Color, 32-bittinen (suositus)

Selain

• Internet Explorer® 10 tai uudempi (pakollinen)

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

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

Plantronics Savi 700 -sarjan DECT-tuotteet on testattu, ja ne täyttävät DECT Forum -
tietoturvasertifioinnin vaatimukset ja niille on myönnetty DECT Forumin suojauslogo-
sertifiointi.

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

Tämä langaton DECT Standard -tuote käyttää rajoitettuja langattomia radiotaajuuksia, jotka
vaihtelevat maittain. DECT Standard -laitteita on yleensä sallittua käyttää Euroopassa,
Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Tämän DECT Standard -tuotteen käyttäminen kielletyssä
maassa rikkoo lakia, voi häiritä viestintäverkkoja ja -laitteita ja voi johtaa sakkoihin tai muuhun

Tervetuloa

Järjestelmävaatimukset

DECT Enhanced Security

DECT-tiedot
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rangaistukseen. Lisätietoja maista, joissa DECT Standard -laitteita voi lain mukaan käyttää: 
www.dect.org
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Kuuloke ja akku Tukiasema, deluxe-latausteline ja vara-akku

Pään yli -pääsanka Niskan takana pidettävä pääsanka

Kuulokkeen asennussarja, johon sisältyy korvasangat, korvanapit ja pehmusteet

USB-
kaapeli Puhelinkaapeli Virranlähde

Pakkauksen sisältö
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Pääyksikkö

1 Virtaliitin 8 Tietokonepainike
2 Luuripidikkeen liitin 9 Matkapuhelinpainike
3 Puhelinkaapelin liitin 10 Pöytäpuhelinpainike
4 USB-portti 11 Bluetooth-pariliitospainike/LED-valo
5 Pöytäpuhelimen puheäänen voimakkuus 12 Liittämispainike/LED-valo
6 Pöytäpuhelimen asetussäädin 13 LED-latausvalo
7 Pöytäpuhelimen kuunteluvoimakkuus

Kuulokemikrofoni

1 Korvasanka 5 Akku
2 Korvatyyny 6 Kuulokkeen LED-valo
3 Äänenvoimakkuus- ja mykistyspainike 7 Mikrofoni
4 Puhelunhallintapainike

Perustiedot tukiasemasta ja kuulokkeesta
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1 Deluxe-USB-latauskaapeli Lataa lisäakun samalla, kun lataa kuulokkeen USB-portin kautta.

2 Elektronisen ohjausmoduulin kaapeli (EHS-kaapeli) Nostaa pöytäpuhelimesi luurin
elektronisesti ja automaattisesti. Mahdollistaa puheluiden etähallinnan kuulokkeella.

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

Lisävarusteet (myydään erikseen)
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Valitse kuulokkeen akun asentamisen jälkeen yksi kuulokkeen kolmesta

käyttötavasta: korvan yli, pään yli tai niskan takana. Kokoa kuuloke

asennussarjan avulla ja säädä mikrofonin asento sopivaksi.

Aseta akku kuulokkeeseen kuvan osoittamalla tavalla ja liu'uta se paikalleen. Akun lukittuessa
kuuluu naksahdus.

HUOMAUTUS  Tässä akussa on vaihdettava akku. Käytä vain Plantronicsin toimittamaa
akkutyyppiä.

Valitse kuulokkeen käyttötapa (korvan yli, pään yli tai niskan takana pidettävä malli) ja kokoa se
asennussarjan avulla.

1 Valitse korvasanka, jonka koko sopii sinulle parhaiten. Säädä korvasanka kuvan mukaisesti ja
asenna se kuulokkeeseen. Käännä korvasankaa ylöspäin 90 astetta.

HUOMAUTUS Varmista, että korvasanka on tasaisesti kuulokeosaa vasten ennen kääntämistä.
2 Valitse korvatyyny, jonka koko ja tyyli parhaiten sopivat sinulle. Säädä korvatyynyä niin, että

kuva tulee mikrofoniin päin kuvan mukaisesti. Kiinnitä painamalla.

HUOMAUTUS Varmista, että korvatyynyn suuri pää on mikrofoniin päin.
3 Katso ohjeet kuulokkeen oikeaa asettamista varten kohdasta Kuulokkeen asettaminen päähän.

1 Valitse korvasanka, jonka koko sopii sinulle parhaiten. Säädä korvasanka kuvan mukaisesti ja
asenna se kuulokkeeseen. Käännä korvasankaa ylöspäin 90 astetta.

HUOMAUTUS Varmista, että korvasanka on tasaisesti kuulokeosaa vasten ennen kääntämistä.

Kuulokkeen mukauttaminen

Kuulokkeen akun
asentaminen

Kuulokkeen kokoaminen
asennussarjan avulla

Oikean korvan yli -malli

Vasemman korvan yli -
malli
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2 Valitse korvatyyny, jonka koko ja tyyli parhaiten sopivat sinulle. Aseta korvatyyny siten, että lovi
tulee mikrofoniin päin kuvan mukaisesti. Kiinnitä painamalla.

HUOMAUTUS Varmista, että korvatyynyn suuri pää on mikrofoniin päin.

3 Katso ohjeet kuulokkeen oikeaa asettamista varten kohdasta Kuulokkeen asettaminen päähän.

Kun käytät kuuloketta, mikrofonin tulee olla mahdollisimman lähellä poskea kuitenkaan sitä
koskettamatta. Mikrofonia voi säätää sisäänpäin kääntämällä kuulokkeen korvaosaa.

1 Aseta kuuloke korvan päälle ja taakse ja aseta korvatyyny korvaan.

2 Pidä kiinni kuulokkeen alaosasta ja paina sitä korvaa kohti, jolloin kääntyvä korvaosa tuo
mikrofonin lähemmäksi suuta. Kun kuuloke liikkuu taaksepäin, kuulet kevyitä naksahduksia,
kunnes mikrofoni lepää poskesi lähellä.

Kuulokkeen asettaminen
päähän
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1 Pidä pääsankaa kuvan osoittamassa asennossa, jotta voit kytkeä sen kuulokkeeseen, ja napsauta
sanka paikalleen.

2 Käännä kuuloke ylös. Pääsankaa voi käyttää joko oikealla tai vasemmalla puolella.

3 Säädä kuulokkeen asentoa työntämällä kuuloketta niin, että mikrofoni tulee suun lähelle.

1 Kohdista pääsanka kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että pääsanka on tasaisesti
kuulokeosaa vasten ja käännä sankaa ylöspäin 90 astetta. Jos haluat pitää kuuloketta
vasemmalla puolella, siirrä kuuloke pääsangan vasemmalle puolelle.

2 Valitse korvatyyny, jonka koko ja tyyli parhaiten sopivat sinulle. Aseta korvatyyny siten, että lovi
tulee mikrofoniin päin kuvan mukaisesti. Kiinnitä painamalla.

Pään yli -malli

Niskan takana pidettävä
malli
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HUOMAUTUS Varmista, että korvatyynyn suuri pää on mikrofoniin päin.

3 Aseta kuuloke oikein liu'uttamalla ensin pääsangan varsi sellaiseen asentoon, että kuuloke istuu
hyvin.

4 Pidä sormi kuulokkeen merkkivalon kohdalla ja paina, kunnes mikrofoni on mahdollisimman
lähellä poskea kuitenkaan sitä koskettamatta.
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1 Kohdista lataustelineen tapit tukiasemaan ja paina napakasti, kunnes teline on vakaasti
tukiasemassa.

2 Kytke virtajohto virtalähteeseen ja tukiaseman liittimeen.

3 Aseta kuuloke lataustelineeseen. Kuulokkeen latauksen merkkivalo vilkkuu vihreänä kuulokkeen
latautuessa ja palaa vihreänä, kun lataus on valmis.Kuulokkeen ja akun latauksen merkkivalot
vilkkuvat vihreinä kuulokkeen ja akun latautuessa. Kun kuulokkeen tai akun lataus on valmis, sen
merkkivalo palaa vihreänä. Lataa ainakin 20 minuuttia ennen ensimmäistä käyttöönottoa.
Kuulokkeen akun lataaminen täyteen kestää noin kolme tuntia.

1 Kuulokkeen latauksen merkkivalo

2 Vara-akun latauksen merkkivalo

HUOMAUTUS  Tässä akussa on vaihdettava akku. Käytä vain Plantronicsin toimittamaa
akkutyyppiä.

Vara-akku toimitetaan lataustelineen sivulla olevassa lokerossa. Kun latausteline kytketään
pistorasiaan, akku latautuu. Latauksen merkkivalo välkkyy vihreänä latauksen aikana ja palaa
yhtäjaksoisesti, kun akku on täynnä.

HUOMAUTUS Vara-akun voi vaihtaa kuulokkeeseen myös puhelun aikana.

Kuulokkeen ja vara-akun lataaminen

Kuulokkeen lataaminen

Vara-akun lataaminen
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Valitse pöytäpuhelimen käyttötila A, B tai C ja kytke kaapelit.

A 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.

HUOMAUTUS Jos puhelimessasi on sisäänrakennettu kuulokeportti, käytä kuulokeporttia vain,
jos et käytä HL10-pidikettä. Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun tässä
kokoonpanossa, paina sekä puhelimen että kuulokkeen puhelunhallintapainikkeita.

B Pöytäpuhelin + HL10-pidike (myydään erikseen)
Lisätietoja saat käyttöoppaasta osoitteessa plantronics.com/accessories.

KÄYTTÖ

C Pöytäpuhelin + EHS-kaapeli (myydään erikseen)
Lisätietoja saat käyttöoppaasta osoitteessa plantronics.com/accessories.

KÄYTTÖ

Pöytäpuhelin: yhdistäminen ja soittaminen

Pöytäpuhelimen
käyttötilan valitseminen
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1 Kun käytössäsi on kevytkuuloke, paina lyhyesti pöytäpuhelimen puhelupainiketta.

HUOMAUTUS Jos käytössä ei ole puheluiden etähallintamahdollisuutta (HL10-pidike tai EHS-
kaapeli), nosta pöytäpuhelimen kuuloke käsin ennen puhelua.

2 Jos et kuule valintaääntä, avaa sivupaneeli ja siirrä keskimmäistä asetussäädintä A-G, kunnes
valintaääni kuuluu. Oletusasetus A toimii useimmissa pöytäpuhelimissa.

3 Soita koepuhelu pöytäpuhelimella.

4 Lopeta puhelu painamalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.

Puhelun soittaminen
pöytäpuhelimella
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Voit liittää matkapuhelimesi useiden kuulokkeiden ja handsfree-laitteiden

pariksi, mutta puhelin voi olla yhdistettynä vain yhteen laitteeseen

kerrallaan. Alla on ohjeet matkapuhelimen ja tukiaseman pariliitoksen

muodostamista varten.

1 Pidä alhaalla Savi-tukiaseman Bluetooth-pariliitospainiketta (4 sekuntia), kunnes LED-merkkivalo
vilkkuu punaisena ja sinisenä. Tukiasema on tässä tilassa kymmenen minuuttia. Jos tila menee
pois päältä, painiketta täytyy painaa uudelleen.

2 Aseta Bluetooth-matkapuhelin hakutilaan. Valitse SAVI 7xx löytyneiden laitteiden luettelosta.

3 Anna tarvittaessa salasana 0000.
Tukiaseman Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä, kun tukiasemasta on yhteys
matkapuhelimeen.

4 Kun käytössäsi on kevytkuuloke, paina lyhyesti tukiaseman matkapuhelinpainiketta.

5 Soita koepuhelu matkapuhelimella.

6 Lopeta puhelu painamalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.

Matkapuhelin: yhdistäminen ja soittaminen

16



1 Kytke USB-kaapeli.

2 Lataa Plantronics-ohjelmisto siirtymällä osoitteeseen plantronics.com/us/support/software-
downloads/ ja napsauttamalla latauspainiketta.
Voit tarkistaa tuetut puhelinohjelmistosovellukset osoitteesta 
plantronics.com/us/support/software-downloads/

1 Kun kuuloke on päässäsi, paina lyhyesti tukiaseman tietokonepainiketta.

2 Soita puhelu tietokoneen puhelinohjelmistolla.

3 Lopeta puhelu painamalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.

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.

Savi 700 -sarja tukee Bluetooth A2DP -suoratoistoa ja mediapohjaisen sisällön äänen toistoa
kaikissa Savi 700 -sarjan kuulokkeissa. Suoratoistettavan sisällön kuunteleminen:

1 Varmista, että A2DP-yhteensopiva matkapuhelin on yhdistetty pariliitännällä Savi-tukiasemaan
edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.

2 Aloita median toistaminen puhelimessa haluamallasi sovelluksella.

Tietokone: yhdistäminen ja soittaminen

Yhdistä tietokoneeseen

Puhelun soittaminen
puhelinohjelmistolla

Tukiaseman asettaminen

Äänen suoratoisto
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3 Aseta kuuloke päähäsi ja paina tukiaseman mobiilipainiketta, niin ääni toistetaan kuulokkeessa.

4 Jos median toisto ei ala, varmista, että yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden luettelossa on
valittuna Savi 7xx.

5 Voit pysäyttää median toiston painamalla tukiaseman mobiilipainiketta uudelleen.
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Kun olet koonnut kuulokkeen, asentanut ohjelmiston ja yhdistänyt

puhelimet, voit lukea tästä osiosta muun muassa kuulokkeen toiminnoista

ja ohjaimien käytöstä.

1 Äänenvoimakkuus- ja mykistyspainike
Äänenvoimakkuuden
vähentäminen

Paina äänenvoimakkuuspainiketta alas

Äänenvoimakkuuden lisääminen Paina äänenvoimakkuuspainiketta ylös
Puhelun mykistäminen /
mykistyksen poistaminen

Voit mykistää kuulokkeen / poistaa mykistyksen
painamalla äänenvoimakkuus- ja mykistyspainikkeen
pohjaan

Vilkkuu puhelujen välillä Paina puhelun aikana äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai
alas pitkään (1,5 sekuntia)

2 Puhelupainike
Puhelun soittaminen ja lopettaminen, puheluun
vastaaminen

Paina lyhyesti puhelunhallintapainiketta

3 Kuulokkeen LED-valo Välkkyy käytön aikana valkoisena

VAROITUS Älä käytä kuulokemikrofonia suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Suuri
äänenvoimakkuus saattaa aiheuttaa kuulovaurion. Käytä aina kohtuullista äänenvoimakkuutta.
Lisätietoja kuulokkeista ja kuulosta on osoitteessaplantronics.com/healthandsafety.

Äänenvoimakkuuden säädinten kääntäminen

Savi 740/745 -kuuloke toimitetaan oletuksena oikeaan korvaan sopivana. Jos kuuloketta
pidetään vasemmassa korvassa, äänenvoimakkuuden säätimet ovat väärin päin.
Äänenvoimakkuuden säätimet voi kääntää toisin päin seuraavasti:

1 Aseta kuuloke tukiasemaan ja paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta siihen suuntaan, jonka
haluat suurentavan äänenvoimakkuutta.

2 Paina painiketta 3 sekuntia, kunnes kuulokkeen LED-merkkivalo vilkkuu kolme kertaa
osoittaakseen, että säätimen suunta on vaihdettu.

Kuulokkeen virta on automaattisesti kytkettynä, kun kuulokkeen akku on asennettu ja ladattu.
Kuulokkeessa ei ole virran kytkemis- ja katkaisupainiketta. Jos kuuloketta ei käytetä pitkään
aikaan, eikä sitä säilytetä lataustelineessä, aseta kuuloke lepotilaan tai poista akku.

Kuulokkeen asettaminen lepotilaan
Kuulokkeen valmiusaika on lepotilassa täydellä akulla jopa 50 tuntia.

Kuulokkeen ominaisuudet

Kuulokkeen ohjaimet

Kuulokkeen virta

19



1 Kun kuuloke on valmiustilassa, pidä puhelupainiketta painettuna 3 sekuntia, kunnes kuulokkeen
merkkivalo vilkkuu valkoisena kahdesti.

2 Voit aktivoida kuulokkeen pitämällä puhelupainiketta painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu
valkoisena kahdesti tai kuulet kolme korkeaa merkkiääntä.

Akun säilytysaika
Jos otat täyteen ladatun akun pois kuulokkeesta, akun säilytysaika on normaaleissa
olosuhteissa säilytettynä jopa 75 päivää.

Puheaika
Kuulokkeella voi puhua jopa 7 tuntia yhdellä latauksella. Puheaika vähenee laajakaistatilassa ja
jos kuuloketta käytetään pitkiä aikoja kaukana tukiasemasta. Voit vaihtaa akun kesken puhelun
katkaisematta yhteyttä, kunhan asetat akun paikalleen viiden minuutin kuluessa. Tämän
ansiosta puheaikaa on rajattomasti.

Virrankulutus
Kun kuulokkeen akku on ladattu täyteen, kuuloke siirtyy verkkovalmiustilaan. Valmiustilaan
siirtymisen kestoon vaikuttaa se, miten nopeasti akku latautuu täyteen. Verkkovalmiustilassa
tuotteen virrankulutus on 2,0 W.

Tuotteen verkkoliitännät ovat aina aktiivisia.

Vaihda kevytkuulokkeen akku.
Kuulokkeen vara-akku sijaitsee lataustelineen sivulla olevassa akkulokerossa. Koska laitteessa on
käytössä hot swap -tekniikka, yhteys ei katkea, jos vaihdat akun viiden minuutin sisällä.

1 Avaa lataustelineen sivussa oleva akkulokeron kansi ja poista akku.

2 Irrota akku kuulokkeesta.

3 Liu'uta ladattu akku kuulokkeeseen, kunnes kuulet naksahduksen.

4 Lataa käytetty akku asettamalla se akkulokeroon ja sulkemalla kansi. Vara-akun latauksen
merkkivalo vilkkuu vihreänä, kunnes akku on latautunut ja palaa vihreänä, kun akku on täynnä.
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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.

Kuulokkeen akun tila
Kuulokkeen akun tilan voi määrittää kahdella tavalla.

Ilmaisinalueen kuvakkeen näyttö
Kun Plantronics-ohjelmisto on asennettu, ilmaisinalueella näkyy kuulokkeen kuvake, joka
näyttää akun varaustilan. Jos akun virta on hyvin vähissä, näet varoituksen.

Tukiaseman käyttö
Kun järjestelmä on valmiustilassa, paina lyhyesti tukiaseman liittämispainiketta kerran, jolloin
näet kuulokkeen akun lataustason. Tietokone-, matkapuhelin- ja pöytäpuhelinpainikkeen LED-
valot syttyvät kuulokkeen akun lataustason merkiksi.

Kuulokkeen akun
lataustaso

Tukiaseman
tietokonepainikkeen
LED-valo

Tukiaseman
matkapuhelinpainikke
en LED-valo

Tukiaseman
pöytäpuhelinpainikke
en LED-valo

75–100 %

50–75 %

25–50 %

0–25 %

Voit mykistää puhelun / poistaa mykistyksen paina äänenvoimakkuuspainike pohjaan.

Kun mykistystoiminto otetaan käyttöön, tukiaseman painike palaa punaisena ja kuulet kolme
korkeaa merkkiääntä (kuulet edelleen soittajan äänen). Merkkiäänet toistuvat 60 sekunnin
välein, kun mykistystoiminto on käytössä. Kun mykistys on pois käytöstä, kuulet kolme matalaa
merkkiääntä.

Voit hienosäätää kuulokkeesi äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuus- ja
mykistyspainiketta ylös (lisäys) tai alas (vähennys), jos käytät kuuloketta oikealla puolella. Jos
kuuloke on vasemmalla puolella, toimi päinvastoin: lisää äänenvoimakkuutta painamalla alas ja
vähennä painamalla ylös.

Kuulokkeen akun
lataustaso

Kuulokkeen
mykistäminen puhelun

aikana

Kuulokkeen
äänenvoimakkuuden

säätäminen
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Voit säätää pöytäpuhelimesi äänenvoimakkuutta tukiasemassa olevilla
äänenvoimakkuusvalitsimilla.

Käytä tietokoneen äänenvoimakkuuden säädössä puhelinohjelmiston ohjaimia tai tietokoneen
ääniohjauspaneelia (katso alla). Matkapuhelimen äänenvoimakkuutta voi säätää
matkapuhelimella.

HUOMAUTUS Voit avata järjestelmän ohjauspaneelin napsauttamalla Preferences-välilehden
Plantronics Control Panel -linkkiä.

Windows Vista ja Windows 7 -järjestelmät
Säädä kokonaisäänenvoimakkuutta valitsemalla Käynnistä-valikko > Settings (Asetukset) >
Control Panel (Ohjauspaneeli) > Sound (Ääni) > Playback (Toisto). Vahvista muutos
napsauttamalla OK-painiketta.

Windows XP -järjestelmät:
Säädä kokonaisäänenvoimakkuutta valitsemalla Käynnistä-valikko > Settings (Asetukset) >
Control Panel (Ohjauspaneeli) > Sounds and Audio Devices (Äänet ja äänilaitteet) > Audio tab
(Oletukset-välilehti) > Sound Playback (Äänen toisto). Vahvista muutokset napsauttamalla OK-
painiketta.

Kuulokkeen LED-valo vilkkuu, kun puhelu on käynnissä tai kuuloke on käytössä. LED-valon voi
ottaa pois käytöstä.

Kun puhelu ei ole käynnissä, ota LED-valo käyttöön tai pois käytöstä painamalla kuulokkeen
äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulokkeen valo vilkkuu
valkoisena kahdesti.

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.

Kuulokkeen merkkivalon
ottaminen käyttöön /

käytöstä pois

Toimintasäteen
ylittymisestä varoittavat

äänet
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Tässä osiossa kerrotaan tukiasemasta, sen painikkeista ja painikkeiden

toiminnoista.

Perustiedot
Tukiaseman painikkeen painaminen avaa puhelinlinjan/äänikanavan. Joissain tapauksissa et
välttämättä kuule valintaääntä, ennen kuin olet valinnut numeron puhelimestasi. Tukiaseman
painikkeiden avulla voit vaihtaa puhelinlinjaa/äänikanavaa.

Lähtevän puhelun oletuslinjan muuttaminen
Tällä toiminnolla valitaan käytettävä puhelulinja, kun kuulokkeen puhelunhallintapainike
painetaan kaikkien linjojen ollessa vapaina.

Järjestelmän ollessa valmiustilassa voit muuttaa lähtevän puhelun oletuslinjaa painamalla
tukiasemassa olevaa lähtevän puhelun painiketta, kunnes painike vilkkuu vihreänä neljä kertaa.

Voit muuttaa lähtevän puhelun oletuslinjaa myös Plantronics Hub -sovelluksessa valitsemalla
Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics > Plantronics Hub > Settings (Asetukset) > General (Yleiset) >
Default Phone Line (Oletuspuhelinlinja).

Pakkauksen kuuloke ja tukiasema ovat liitettyinä toisiinsa. Jos haluat käyttää uutta kuuloketta
tai nykyinen kuuloke on liitettävä uudelleen (tukiasemassa oleva liittämispainike palaa
punaisena), laitteiden välille voidaan muodostaa pariliitos seuraavasti.

Liittämispainike on tukiaseman etuosassa oleva hopeinen koriste, jossa on neljä pistettä.

Automaattinen liitäntätoiminto
Uuden kuulokkeen telakoiminen järjestelmän ollessa valmiustilassa liittää sen automaattisesti
tukiasemaan ja tekee siitä pääkuulokkeen. Liittämistilassa tukiaseman LED-valo vilkkuu
vihreänä/punaisena ja pysyy vihreänä, kun liittäminen on valmis.

Manuaalinen liitäntätoiminto
Kun järjestelmä on valmiustilassa ja kuuloke on telakoitu, paina tukiaseman liittämispainiketta
kahdesti. Liittämisen merkkivalo vilkkuu punaisena ja vihreänä. Kun tukiaseman liittämisvalo
palaa vihreänä, kuuloke ja tukiasema on liitetty toisiinsa.

Manuaalinen OTA-liittymä
1 Kun järjestelmä on valmiustilassa ja kuuloketta ei ole telakoitu, paina tukiaseman

liittämispainiketta kahdesti. Liittämisen merkkivalo vilkkuu vihreänä ja punaisena.

2 Paina kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes
kuulokkeen LED-valo palaa valkoisena. Kun tukiaseman liittämisvalo palaa vihreänä, kuuloke ja
tukiasema on liitetty toisiinsa.
HUOMAUTUS Jos tukiaseman liittämisestä kertova LED-valo muuttuu punaiseksi vilkuttuaan ensin
punaisena/vihreänä, liittämisyritys on epäonnistunut ja se täytyy toistaa.

Tukiaseman ominaisuudet

Tukiaseman painikkeet

Tukiasemassa oleva
liittämispainike
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Liittämisen keskeyttäminen
Jos tukiasema on liittämistilassa ja haluat, että tukiasema lakkaa etsimästä kuuloketta, paina
liittämispainiketta uudelleen. Liittämisen merkkivalo palaa punaisena neljän sekunnin ajan ja
palaa sen jälkeen ennalleen.

Liittäminen ja suojaustasot

Savi 700 -sarjan kuulokejärjestelmä (v28 tai uudempi) tukee DECT Forumin Enhanced Security -
suosituksia. Tukiasemassa on DECT Forumin suojauslogo, jos tuotteessa on Enhanced Security.

Sekä kuuloke että sen tukiasema on yhteensopiva vanhempien (28-versiota aiempien)
tukiasemien ja vanhempia DECT-versioita tukevien kuulokkeiden kanssa. Seuraavassa on
hyödyllisiä tietoja, jos aiot käyttää Enhanced Security -osia ja vanhempia DECT-osia yhdessä.

Jos Enhanced Security -kuuloke tai -tukiasema on yhteydessä vanhempaan kuulokkeeseen tai
kuulokkeen tukiasemaan, kuulokkeen ja tukiaseman yhdistelmän suojaustaso määräytyy
vanhemman kuulokkeen mukaan kaikissa puheluissa. Tämä johtuu siitä, että vanhemmat osat
eivät tue Enhanced Security -suojausta.

Kaikki edellä mainitut yhteyden tiedot ovat voimassa, kun Enhanced Security -kuuloke
yhdistetään vanhempaan tukiasemaan tai päinvastoin, mutta ainutlaatuiset
järjestelmähälytykset ilmoittavat, että järjestelmä muuttaa suojaustason Enhanced Security -
suojauksesta vanhempaan suojausversioon.

Jos vanhempi kuuloke on yhdistetty Enhanced Security -tukiasemaan:

• Liittämisen merkkivalo (vasemmassa alakulmassa) vilkkuu VIHREÄNÄ 3 kertaa ja sen jälkeen
KELTAISENA 2 kertaa. Tämä vilkkumiskuvio toistuu 2 kertaa.

Jos Enhanced Security -kuuloke on yhdistetty vanhempaan tukiasemaan:

• Enhanced Security -kuulokkeesta kuuluu suojausilmoituksen merkkiääni.

• Kuulokkeen yksivärinen LED-valo välähtää 3 kertaa ja sen jälkeen 2 kertaa. Tämä vilkkumiskuvio
toistuu 2 kertaa.

OTA-liittymän poisto käytöstä
Savi-järjestelmään sisältyy OTA-liittymän käyttömahdollisuus. Tämä liittämistila olisi hyvä estää
vuorotyökohteissa. OTA-liittymän voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tukiaseman
liittämispainikkeella tai Plantronicsin Hub -sovelluksesta.

Järjestelmän ollessa valmiustilassa pidä liittämispainiketta ja puhelinsovelluksen
puhelinpainiketta samanaikaisesti pohjassa, kunnes puhelinsovelluksen puhelinpainikkeen LED-
valo vilkkuu. Valo vilkkuu 4 sekunnin ajan punaisena, kun OTA-liittymä on poistettu käytöstä, tai
vihreänä, kun liittymä on käytössä.

OTA-liittymän voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä myös Plantronicsin Hub-sovelluksesta.
Valitse Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics > Plantronics Hub > Settings (Asetukset) > Wireless
(Langaton yhteys) > Over-the-Air-Subscription (OTA-liittymä).
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Tukiaseman liittämispainikkeen LED-valo

Tukiaseman liittämisen LED-valo Tukiaseman tila

Vilkkuu vihreänä ja punaisena Pääkuulokkeen liittämistila

Palaa vihreänä Tukiasemaan liitetty pääkuuloke

Palaa keltaisena Käynnissä oleva neuvottelupuhelu lisäkuulokkeilla

Palaa punaisena Kuuloketta ei ole liitetty

Vilkkuu vihreänä 3 kertaa ja keltaisena 2 kertaa Suojaustaso vaihdettu parannetusta vakioon

Toimintasäteen asettaminen

Toimintasäteen muuttaminen voi kohentaa pöytäpuhelimen/puhelinsovelluksen äänenlaatua,
parantaa käyttäjätiheyttä tai rajoittaa käyttäjämäärää.

Voit muuttaa toimintasädettä tukiaseman liittämispainikkeella. Kun järjestelmä on
valmiustilassa, paina liittämis- ja pöytäpuhelinpainikkeita kolmen sekunnin ajan.
Pöytäpuhelinpainike vilkkuu vihreänä suuren toimintasäteen merkiksi. Jos liittämispainiketta
painetaan uudelleen kolmen sekunnin ajan, pöytäpuhelinpainike vilkkuu keltaisena keskisuuren
toimintasäteen merkiksi. Jos liittämispainiketta painetaan uudelleen kolmen sekunnin ajan,
pöytäpuhelinpainike vilkkuu punaisena pienen toimintasäteen merkiksi.

Asetus Toimintasäde

Suuri enintään 106 metriä

Keskikokoinen enintään 45 metriä

Pieni enintään 15 metriä

Voit määrittää toimintasäteen myös Plantronics Hub -sovelluksessa. Valitse Käynnistä >
Ohjelmat > Plantronics > Plantronics Hub > Settings (Asetukset) > Wireless (Langaton yhteys) >
Range (Toimintasäde).

Automaattinen yhteys -toiminto
Tukiasema ottaa automaattisesti yhteyden kuuluvuusalueella olevaan matkapuhelimeen, joka on
liitetty tukiaseman pariksi.

Voit katkaista manuaalisesti yhteyden matkapuhelimen ja tukiaseman välillä painamalla lyhyesti
tukiaseman Bluetooth-pariliitospainiketta, kun se palaa sinisenä. Jos teet näin, sinun täytyy
muodostaa manuaalisesti uudelleen yhteys matkapuhelimellasi painamalla tukiaseman
Bluetooth-painiketta uudelleen, ennen kuin automaattinen yhdistämistoiminto on käytössä.

Voit mukauttaa tätä toimintoa Plantronics Hub -sovelluksessa valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat
> Plantronics > > Plantronics Hub > Settings (Asetukset) > Wireless (Langaton yhteys) > Auto
Connect to Mobile Phone (Yhdistä automaattisesti matkapuhelimeen).

Bluetooth-
pariliitospainike
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Vastaaminen
Helpoin tapa vastata tulevaan puheluun pöytäpuhelimella, matkapuhelimella tai tietokoneella on
painaa kuulokkeen puhelunhallintapainiketta, kun puhelin soi.

Vaihtoehtoisesti puheluun voi vastata painamalla soivan linjan painiketta tukiasemassa.
HUOMAUTUS Jos käytössä ei ole puheluiden etähallintamahdollisuutta (HL10-pidike tai EHS-
kaapeli), nosta pöytäpuhelimen kuuloke käsin ennen puhelua.

HUOMAUTUS Puhelun etävastaus- ja lopetusominaisuus on ohjelmistokohtainen ominaisuus ja
edellyttää yhteensopivaa puhelinohjelmistoa. Jos käytettävissä ei ole puhelinohjelmistoa, paina ensin
kuulokkeen puhelunhallintapainiketta ja vastaa sitten puheluun puhelinohjelmiston avulla. Lisätietoja
on osoitteessa plantronics.com/software.

Toiseen puheluun vastaaminen kuulokkeella
Jos käynnissä olevan puhelun aikana saat puhelun toiseen laitteeseen, voit vastata toiseen
puheluun painamalla kuulokkeen äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas 1,5 sekunnin ajan.
Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon ja voit vastata tulevaan puheluun.
Voit vastata vaihtopainikkeella useaan tietokoneellesi tulevaan puheluun, mutta vain yhteen
matka- tai pöytäpuhelimen puheluun. Jos pöytä- tai matkapuhelimeesi tulee useita puheluita,
niitä on hallittava laitteella itsellään.

Puheluun vastaaminen kuunnellessasi musiikkia tai muuta ääntä
Voit vastata puheluun kuunnellessasi musiikkia tai muuta ääntä painamalla kuulokkeen
puhelupainiketta (tai tukiaseman tietokonepainiketta). Puhelun jälkeen mediasoitinsovellus on
ehkä käynnistettävä uudelleen.

Jos Plantronicsin ohjelmisto on asennettu ja käynnissä, saatat havaita uudenlaisen toiminnon:
kun kuuntelet musiikkia tuetulla mediasoittimella ja vastaat puheluun, järjestelmä voi keskeyttää
musiikin toiston. Musiikin toisto jatkuu, kun puhelu päättyy. Mediasoittimen toiminta puhelun
saapuessa määritetään Softphone of Plantronics Hub software (Plantronics Hub -ohjelmiston
puhelinohjelmisto) -kohdan asetusvälilehdessä.

Puheluun vastaaminen matkapuhelimella
Jos vastaat tulevaan puheluun matkapuhelimen vastauspainikkeella, ääni jää puhelimeen. Jos
vastaat tulevaan puheluun kuulokkeella tai tukiasemalla, ääni siirtyy kuulokkeeseen.

Puhelun hylkääminen
Kun saat matkapuhelimeen puhelun, tukiaseman matkapuhelinpainike vilkkuu vihreänä.

Voit hylätä puhelun pitämällä tukiaseman matkapuhelinpainiketta pohjassa 3 sekunnin ajan.

Puhelun soittaminen pöytäpuhelimella
1 Kun kuuloke on päässäsi, paina lyhyesti tukiaseman pöytäpuhelinpainiketta.

Päivittäinen käyttö

Saapuvat puhelut

Lähtevät puhelut
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HUOMAUTUS Jos käytössä ei ole puheluiden etähallintamahdollisuutta (HL10-pidike tai EHS-
kaapeli), nosta pöytäpuhelimen kuuloke käsin ennen puhelua.

2 Soita puhelu pöytäpuhelimella.

3 Lopeta puhelu painamalla kuulokkeen puhelupainiketta ja asettamalla luuri pidikkeeseen.

Voit vaihtoehtoisesti soittaa lähtevän puhelun painamalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta
ja valitsemalla numeron pöytäpuhelimella, jos pöytäpuhelin on oletuslinjana.

Puhelun soittaminen matkapuhelimella
1 Kun kuuloke on päässäsi, paina lyhyesti tukiaseman matkapuhelinpainiketta.

HUOMAUTUS Jos puhelu soitetaan matkapuhelimella ilman tukiaseman painikkeen painamista
ensin, ääni kuuluu matkapuhelimesta. Jos haluat siirtää äänen kuulokkeeseen, paina lyhyesti
tukiaseman matkapuhelinpainiketta.

2 Soita puhelu matkapuhelimella.

3 Lopeta puhelu painamalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.

Handsfree-puhelu
Handsfree-puheluiden soittaminen edellyttää Plantronics-ohjelmiston asentamista. Valitse
asentamisen jälkeen Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics > Plantronics Hub > Settings (Asetukset)
> Wireless (Langaton yhteys) > Initiate Mobile voice commands (Ota matkapuhelimen
äänikomennot käyttöön). Soita handsfree-puhelu matkapuhelimella tukiasemasta painamalla
tukiaseman matkapuhelinpainiketta. Matkapuhelimesi pyytää sinulta äänikomentoja.
Voit myös valita numeron matkapuhelimestasi ja siirtää äänen kuulokkeeseen painamalla
tukiaseman matkapuhelinpainiketta.

Puhelun soittaminen puhelinohjelmistolla
1 Kun kuuloke on päässäsi, paina lyhyesti tukiaseman tietokonepainiketta.

2 Soita puhelu tietokoneen puhelinohjelmistolla.

3 Lopeta puhelu painamalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.
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Yhteensopivat puhelinohjelmistosovellukset
Puhelunhallinta kuulokkeella toimii yhteensopivissa puhelinohjelmistoissa Skypeä™ lukuun
ottamatta ilman lisäasetuksia. Voit tarkistaa tuetut puhelinohjelmistot osoitteesta 
plantronics.com/us/support/software-downloads/ . Jos käytössä on Skype, noudata alla olevia
ohjeita

Kun Plantronics-ohjelmisto asennetaan, Skype näyttää seuraavan viestin: PlantronicsURE.exe
wants to use Skype (PlantronicsURE.exe haluaa käyttää Skypeä). Hyväksy yhteys valitsemalla
Allow Access (Salli käyttö).
HUOMAUTUS  Voit myös tarkistaa kuulokkeen Skype-yhteystilan Skypessä valitsemalla Työkalut >
Asetukset > Lisäasetukset > Advanced Settings (Erikoisasetukset) > Manage Other Programs Access
(Hallitse muiden ohjelmien käyttöä).

Multi-Phone Status (MPS) -toimintoa tuetaan Microsoft Lync-/Office Communicatorissa ja
Skypessä. Kun Plantronicsin Bluetooth-kuulokkeeseen pariksi liitetyllä pöytä- tai
matkapuhelimellasi soitetaan puhelu tai vastataan puheluun, läsnäolotilaksesi Microsoft Lync-/
Office Communicatorissa ja Skypessä päivittyy automaattisesti varattu. Puhelun päätyttyä
läsnäolosi palaa puhelua edeltävään tilaan.

Jos vastaat tulevaan puheluun matkapuhelimen vastauspainikkeella, ääni jää puhelimeen. Jos
vastaat tulevaan puheluun kuulokkeella tai tukiasemalla, ääni siirtyy kuulokkeeseen.

Jos matkapuhelimen ääni kuuluu matkapuhelimesta, voit siirtää äänen kuulokkeeseen
painamalla lyhyesti tukiaseman matkapuhelinpainiketta, kun LED-valo ei pala. Voit siirtää
matkapuhelimen äänen takaisin kuulokkeesta matkapuhelimeen painamalla tukiaseman
matkapuhelinpainiketta 3 sekunnin ajan, kunnes vihreä LED-valo sammuu. Ääni siirtyy takaisin
matkapuhelimeen.

Voit yhdistää minkä tahansa kahden laitteen äänen pitämällä samanaikaisesti pohjassa mitkä
tahansa kaksi tukiaseman kolmesta painikkeesta, kunnes LED-valo palaa vihreänä.
Tämän toiminnon avulla voi järjestää pienimuotoisia puhelinneuvotteluja.

Kun puhelu on käynnissä, voit liittää tukiasemaan enintään kolme lisäkuuloketta
puhelinneuvottelua varten.

Neuvottelupuheluun liittyminen
1 Kiinnitä osallistujan kuuloke pääkäyttäjän lataustelineeseen, kun tukiasemalla on aktiivinen

yhteys (tämä yhdistää kuulokkeen tukiasemaan).
Kun tukiaseman liittämisvalo lakkaa vilkkumasta vihreänä ja keltaisena ja palaa vain keltaisena,
pääkuulokkeen käyttäjä kuulee merkkiäänen. Tämä ilmaisee, että uusi osallistuja haluaa liittyä
mukaan puheluun.

2 Hyväksy lisäkuuloke painamalla pääkäyttäjän puhelupainiketta kymmenen sekunnin kuluessa.
Muussa tapauksessa pyyntö hylätään ja osallistuja kuulee omasta kuulokkeestaan virheestä
ilmoittavan merkkiäänen.
HUOMAUTUS Pääkuulokkeeseen nähden erilaisen lisäkuulokkeen voi liittää painamalla lyhyesti
tukiaseman liittämispainiketta, kun tukiasemalla on aktiivinen yhteys. Paina seuraavaksi
lisäkuulokkeen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta, kunnes merkkivalo syttyy. Kun tukiasemassa
oleva liittämisen LED-valo lakkaa vilkkumasta vihreänä ja keltaisena ja palaa vain keltaisena,

Multi-Phone Status

Matkapuhelimen ja
kuulokkeen ääni

Kahden linjan tai kanavan
äänen yhdistäminen

Neuvottelu enintään
kolmella lisäkuulokkeella
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osallistumispyyntö kuuluu pääkäyttäjän kuulokkeessa. Hyväksyäkseen pyynnön pääkäyttäjän täytyy
painaa puhelupainikettaan 10 sekunnin kuluessa pyynnön saamisesta.

Neuvottelupuhelun lopettaminen
Lisäkuulokkeet pysyvät lisäkuulokkeina useissa puheluissa.

Poista lisäkuuloke painamalla lisäkuulokkeen puhelupainiketta tai telakoimalla pääkäyttäjän
kuuloke lataustelineeseen.
Pääkuulokkeesta kuuluu yksi merkkiääni aina, kun osallistuja poistuu puhelusta.

Lisäkuulokkeiden näyttö
Kun lisäät kuulokkeita tukiasemaan, Plantronics Hub -sovellusnäyttöön ilmestyy ylimääräinen
kuulokekuvake ja jokin numeroista 1–3. Numeromerkintä ilmaisee, kuinka monta lisäkuuloketta
tukiasemaan on liitetty. Ensimmäinen kuulokekuva tarkoittaa pääkäyttäjän kuuloketta. Viereisen
kuulokekuvan sisällä oleva numero tarkoittaa tukiasemaan liitettyjen lisäkuulokkeiden määrää.
Seuraavan esimerkin neuvottelussa on mukana yksi pääkuuloke ja kaksi lisäkuuloketta.

Savi 700 -sarjan kuulokejärjestelmä (v28 tai uudempi) tukee DECT Forumin Enhanced Security
-suosituksia. Tukiasemassa on DECT Forumin suojauslogo, jos tuotteessa on Enhanced
Security.

Sekä kuuloke että sen tukiasema on yhteensopiva vanhempien (28-versiota aiempien)
tukiasemien ja vanhempia DECT-versioita tukevien kuulokkeiden kanssa. Seuraavassa on
hyödyllisiä tietoja, jos aiot käyttää Enhanced Security -osia ja vanhempia DECT-osia yhdessä.

Jos Enhanced Security -kuuloke tai -tukiasema on yhteydessä vanhempaan kuulokkeeseen tai
kuulokkeen tukiasemaan, kuulokkeen ja tukiaseman yhdistelmän suojaustaso määräytyy
vanhemman DECT-version mukaan kaikissa puheluissa. Tämä johtuu siitä, että vanhemmat
osat eivät tue Enhanced Security -suojausta.

Kaikki edellä mainitut yhteyden tiedot ovat voimassa, kun Enhanced Security -kuuloke
yhdistetään vanhempaan tukiasemaan tai päinvastoin, mutta ainutlaatuiset
järjestelmähälytykset ilmoittavat, että järjestelmä muuttaa suojaustason Enhanced Security -
suojauksesta vanhempaan suojausversioon.

Jos vanhempi kuuloke on yhdistetty Enhanced Security -tukiasemaan:

• Liittämisen merkkivalo (vasemmassa alakulmassa) vilkkuu VIHREÄNÄ 3 kertaa ja sen jälkeen
KELTAISENA 2 kertaa. Tämä vilkkumiskuvio toistuu 2 kertaa.

Jos Enhanced Security -kuuloke on yhdistetty vanhempaan tukiasemaan:

• Enhanced Security -kuulokkeesta kuuluu suojausilmoituksen merkkiääni.

• Kuulokkeen yksivärinen LED-valo välähtää 3 kertaa ja sen jälkeen 2 kertaa. Tämä
vilkkumiskuvio toistuu 2 kertaa.

Lisäkuulokkeiden
lisääminen ja
suojaustasot
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Plantronics Hub resides on your computer system and allows you to

customize your settings and get visible status of your Plantronics audio

device on your desktop. Plantronics Hub provides users with an easy way

to change device and software settings and install software and firmware

updates.

This section provides information specific to Savi 700 Series products, with an emphasis on
covering all of the available settings for your Savi 700 headset system.

Plantronics Hub has its own comprehensive Plantronics Hub User Guide which can be
found:www.plantronics.com/us/product/plantronics-hub-desktop/#support .

Lataa Plantronics-ohjelmisto osoitteesta plantronics.com/us/support/software-downloads/
napsauttamalla latauspainiketta.

Käynnistä Hub-sovellus valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics > Hub

Kun asennat Plantronics Hub -sovelluksen, About (Tietoja) -välilehti tulee näkyviin. Jos olet
yhdistänyt vähintään yhden Plantronics-laitteen tietokoneeseen USB-liittimellä, näet laitteesta
kuvan ja joitakin tietoja. Sovelluksen yläreunassa on seuraavat välilehdet: About (Tietoja),
Updates (Päivitykset), Settings (Asetukset) ja Help (Ohje). Seuraavassa kerrotaan lisää kustakin
välilehdestä.

About (Tietoja) -välilehti

Näyttää tietokoneeseen yhdistettyjen laitteiden tiedot. Voit valita käytettävän laitteen
tai määrittää oletuslaitteen (vasemmassa reunassa näkyy avattava valikko, mikäli
useita laitteita on yhdistetty).

Updates (Päivitykset) -välilehti
Etsi laiteohjelmistojen ja Hub-sovelluksen päivityksiä. Katso tietoja saatavilla olevista
päivityksistä ja asenna ne

Settings (Asetukset) -välilehti
Muuta laitteiden ja Hub-sovelluksen asetuksia

Help (Ohje) -välilehti
Ohjeita, vianmääritystietoja ja asiakaspalvelun yhteystiedot

Advanced Use

Sovelluksen asentaminen

Aloita ohjelmistot

Hub-sovelluksen
välilehdet
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Ominaisuus Asetukset Oletus

Yleiset (ohjelmisto) Soiton sijainti Kuuloke, kuuloke/
tietokone

Vain kuuloke

Säilytä kuulokkeen ja
tietokoneen välinen
radioyhteys

Aktiivinen vain puhelun
aikana / Aina aktiivinen

Aktiivinen vain puhelun
aikana

Ohjelmiston lokitietojen
tarkkuus

Pieni/keskisuuri/suuri/
yksityiskohtainen

Pieni

Tilastotietojen
kokoaminen Hub-
sovelluksen
kehittämiseksi

Poissa käytöstä /
käytössä

Käytössä

Yleiset (Savi 700 -
sarja)

Oletuspuhelinlinja Pöytäpuhelin/
tietokone/mobiililaite

Tietokone

Automaattinen vastaus Poissa käytöstä /
käytössä

Poissa käytöstä

MS OC

Lyncin valintaääni

Poissa käytöstä /
käytössä

Poissa käytöstä

Äänen havaitseminen Poissa käytöstä /
käytössä

Poissa käytöstä

Toinen saapuva puhelu Jatkuva soitto /
kertasoitto / ei
huomioida

Jatkuva soitto

Mykistyksen
merkkiäänen
voimakkuus

Oletusarvoinen
äänenvoimakkuus /
pieni
äänenvoimakkuus /
poissa käytöstä

Poissa käytöstä

Soiton sijainti
Tämä toiminto määrittää, toistetaanko tietokoneen soittoääni sekä kuulokkeessa että
tietokoneen kaiuttimissa.

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

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

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

Hub-asetukset
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Ohjelmiston lokitietojen tarkkuus
Määritä lokitiedostoihin koottavan tiedon määrä.

Tilastotietojen kokoaminen Hub-sovelluksen kehittämiseksi
Jos tämä on valittuna, Plantronics voi kerätä tietoa toimintojen käyttötavoista. Plantronics
käyttää tietoja vain tulevien ohjelmisto- ja laitteistotuotteiden laadun parantamiseen.

Lähtevien puheluiden oletusarvoinen puhelinlinja
Määritä, mitä puhelinlinjaa käytetään oletuksena, kun kuulokkeen puhelunhallintapainiketta
painetaan. Ohjeita lähtevän puhelun oletuslinjan muuttamiseen on kohdassa Lähtevän puhelun
oletuslinjan muuttaminen.

Automaattinen vastaus
Kun tämä toiminto on käytössä, kuulokkeesi vastaa puheluun automaattisesti, kun se
nostetaan lataustelineestä.

Microsoft Office Communicator / Lync -valintaääni
Tämä toiminto mahdollistaa/estää matkapuhelimen äänikomentojen käytön ja handsfree-
puhelut matkapuhelimella. Tämän toiminnon ollessa käytössä matkapuhelin pyytää
äänikomentoja, kun puhelu on aloitettu tukiaseman matkapuhelinpainikkeella. Tätä toimintoa
voi käyttää matkapuhelimissa, jotka tukevat äänikomentotoimintoa.

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

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

Äänen havaitseminen
Äänen havaitseminen on Plantronicsin langattomien laitteiden tukema erikoistoiminto, joka voi
havaita audiosignaalin USB-portissa ja luoda automaattisesti radiolinkin tukiaseman ja
langattoman kuulokkeen välille ilman, että käyttäjä painaa puhelupainiketta. Kun Configure
Lync Dial Tone (Määritä Lyncin valintaääni) -asetus on On (Käytössä), Lync-valintaääni kuuluu
aina, kun käyttäjä painaa puhelunhallintapainiketta (toiminnossa oletetaan, että käyttäjä
haluaa soittaa puhelun puheluohjelmistolla). Käyttäjä saattaa kuitenkin painaa
puhelupainiketta, kun hän haluaa kuunnella esimerkiksi musiikkia tietokoneesta, eikä hän
tällöin halua kuulla valintaääntä. Jos Audio Sensing (Äänen havaitseminen) -parametrin asetus
on On (Käytössä), radiolinkki muodostetaan automaattisesti, kun USB-portissa havaitaan jokin
PC-audiosignaali. Näin käyttäjän ei tarvitse painaa puhelupainiketta.

Toinen saapuva puhelu
Jos saat puhelun aikana toisen puhelun, tällä toiminnolla voit hallita toisen puhelun soitto-
ominaisuuksia. Puhelun asetukset ovat Ring Continuously (Jatkuva soitto) vastaamiseen saakka
(oletus), Ring Once (Kertasoitto) ja hiljennys vastaamiseen saakka tai Ignore Ring (Ohita soitto),
jolloin puhelu ohitetaan kokonaan.

Mykistyksen merkkiäänen voimakkuus
Mykistyksen merkkiäänen voimakkuuden hallinta. Merkkiääni muistuttaa, että mikrofoni on
mykistetty. Mykistyksen merkkiäänen voi myös poistaa käytöstä.
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Ominaisuus Asetukset Oletus

Pöytäpuhelimen soittoääni Merkkiääni 1 /
merkkiääni 2 /
merkkiääni 3

Oletus / hiljainen /
poissa käytöstä

Merkkiääni 1

Oletusarvoinen
äänenvoimakkuus

Matkapuhelimen soittoääni Vakio / hiljainen /
poissa käytöstä

Merkkiääni 1 /
merkkiääni 2 /
merkkiääni 3

Oletus / hiljainen /
poissa käytöstä

Merkkiääni 2

Oletusarvoinen
äänenvoimakkuus

Tietokoneen soittoääni Merkkiääni 1 /
merkkiääni 2 /
merkkiääni 3

Oletus / hiljainen /
poissa käytöstä

Merkkiääni 3

Oletusarvoinen
äänenvoimakkuus

Järjestelmän merkkiääni Oletus / hiljainen /
poissa käytöstä

Oletusarvoinen
äänenvoimakkuus

Kuulokkeen käyttötapa
äänenvoimakkuuden säätämistä
varten

HUOMAUTUS Vain Savi 740/745 -
mallit

Ei muutosta / vasen
korva / oikea korva

Ei muutosta

Pöytäpuhelimen soittoääni
Valitse pöytäpuhelimen soittoääni ja soiton äänenvoimakkuus.

Matkapuhelimen soittoääni
Valitse matkapuhelimen soittoääni ja soiton äänenvoimakkuus.

Tietokoneen soittoääni
Valitse tietokoneen puhelinohjelmiston soittoääni ja soiton äänenvoimakkuus.

Järjestelmän merkkiääni
Määritä tietokoneen järjestelmän merkkiäänien voimakkuus.

Kuulokkeen käyttötapa (vain Savi 740/745)
Äänenvoimakkuussäädöt toimivat ylös/alaspäin oikeassa korvassa. Jos kuuloketta käytetään
vasemmassa korvassa, äänenvoimakkuussäädöt toimivat päinvastaisesti. Tällä asetuksella voi
kääntää äänenvoimakkuussäädön päinvastaiseksi ennen käyttöä vasemmassa korvassa.

Soittoäänet ja
äänenvoimakkuudet
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Ominaisuus Asetukset Oletus

Media Playerin toiminta puhelun
saapuessa

Keskeytys ja jatko / ei
toimintoa

Keskeytys ja jatko

Valitut puhelinohjelmat Valittu / ei valittu Kaikki valittu

Tietokoneen soittoääni Valittu / ei valittu Kaikki valittu

Media Playerin toiminta puhelun saapuessa
Määrittää mediasoittimen toiminnan, kun puhelu saapuu kuunneltaessa mediatiedostoja.

Valitut puhelinohjelmat
Määrittää, mitkä puhelinohjelmistot ovat käytettävissä Hub-sovelluksen kanssa. Avaya one-X
Communicator, Avaya one-X Agent, Avaya IP Softphone, Avaya IP Agent, Cisco IP Communicator,
Cisco UC Clients (CSF), NEC SP350, Cisco WebEx.

Valitut mediasoittimet
Määrittää, mitkä mediasoittimet ovat käytettävissä Hub-sovelluksen kanssa. Winamp, Windows
Media Player, iTunes.

Ominaisuus Asetukset Oletus

Päivitä omat tavoitettavuustiedot
automaattisesti (MS OC / Lync, Skype)

Poissa käytöstä /
käytössä

Poissa käytöstä

Päivitä omat tavoitettavuustiedot automaattisesti (Microsoft OC / Lync ja Skype)
Päivitä omat Microsoft Office Communicator / Lync- ja Skype-tavoitettavuustiedot, kun puhelu
on käynnissä matkapuhelimessa, pöytäpuhelimessa tai Plantronicsin tukemassa
puhelinohjelmistossa. Tämä toimii vain, jos Plantronicsin Lync-laajennus on asennettu.

Puhelinohjelmistot ja
mediasoittimet

Olotila
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Ominaisuus Asetukset Oletus

Yhdistä automaattisesti
matkapuhelimeen

Poissa käytöstä /
käytössä

Käytössä

Yhdistä automaattisesti Poissa käytöstä /
käytössä

Käytössä

Bluetooth-ominaisuus Poissa käytöstä /
käytössä

Käytössä

OTA-liittymä Poissa käytöstä /
käytössä

Käytössä

Ota matkapuhelimen
äänikomennot käyttöön

Poissa käytöstä /
käytössä

Poissa käytöstä

Toimintasäde Pieni/keskisuuri/suuri Suuri

Tietokoneen äänen
kaistanleveys

Kapeakaista/laajakaista Kapeakaista

Pöytäpuhelimen
äänikaista

Kapeakaista/laajakaista Kapeakaista

Äänen suoratoisto Poissa käytöstä /
käytössä

Käytössä

Automaattinen yhdistäminen matkapuhelimeen
Savi-tukiasema liitetään automaattisesti, kun pariliitoksella siihen yhdistetty matkapuhelin on
sen kantaman sisäpuolella.

Bluetooth-ominaisuus
Langaton yhteys muodostetaan matkapuhelimeen ja puhelin liitetään pariksi. Kun toiminto on
poistettu käytöstä, kuulokkeesta ei voi muodostaa langatonta yhteyttä matkapuhelimeen.

OTA-liittymä
Tämän toiminnon avulla kuuloke voidaan liittää tukiasemaan ilman, että kuuloketta tarvitsee
telakoida. Toimintoa tarvitaan, jos neuvottelupuheluissa käytetään useita erilaisia Plantronicsin
kuulokemalleja.

Lisätietoja liittämisestä on kohdassa Tukiaseman liittämispainikkeet. Lisätietoja
lisäkuulokkeiden käytöstä neuvottelupuheluissa on kohdassa Neuvottelu enintään kolmella
lisäkuulokkeella.

Ota matkapuhelimen äänikomennot käyttöön
Asetuksella määritetään, voiko tällä toiminnolla pariliitetyn matkapuhelimen asettaa
ääniohjaustilaan painamalla tukiaseman matkapuhelinpainiketta.

Toimintasäde
Toimintasäteen muuttaminen voi kohentaa pöytäpuhelimen/puhelinsovelluksen äänenlaatua,
parantaa käyttäjätiheyttä tai rajoittaa käyttäjämäärää. Katso ohjeita toimintasäteen
muuttamiseen tukiasemalla kohdasta Toimintasäteen asettaminen.

Langaton
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Asetus Toimintasäde

Suuri enintään 106 metriä

Keskikokoinen enintään 45 metriä

Pieni enintään 15 metriä

Tietokoneen äänen kaistanleveys
Laajakaistaäänessä puhe toistuu erittäin selvänä ja luonnollisena. Akkuvirtaa kuluu kuitenkin
enemmän, joten puheaika lyhenee.

Pöytäpuhelimen äänikaista
Laajakaistaäänessä puhe toistuu erittäin selvänä ja luonnollisena. Akkuvirtaa kuluu kuitenkin
enemmän, joten puheaika lyhenee.

Äänen suoratoisto
Kuulokkeeseen voi suoratoistaa erityyppistä ääntä, esimerkiksi musiikkia ja podcasteja. Jollet
suoratoista kuulokkeeseen ääntä, säästä akkuvirtaa poistamalla ominaisuus käytöstä.

Ominaisuus Asetukset Oletus

Kovien äänien poisto (Plantronics-
paranneltu)

Poissa käytöstä /
käytössä

Poissa käytöstä

Kovien äänien poisto (G616) Poissa käytöstä /
käytössä

Poissa käytöstä

Äänenvoimakkuuden rajoitus Poissa käytöstä / 80
dB / 85 dB

Poissa käytöstä

Päivittäiset puhelintunnit Poissa käytöstä / 2 /
4 / 6 / 8

Poissa käytöstä

Kovien äänien poisto (Plantronics-paranneltu)
Plantronicsin parannettu kovien äänien poisto ylittää G616-suojauksen ja 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.

Kovien äänien poisto (G616)
G616-äänirajoitin antaa lisäsuojan äkillisiltä, kovilta ääniltä. Kun G616-äänirajoitin on käytössä,
järjestelmä antaa lisäsuojan äkillisiltä, kovilta ääniltä. Äänitaso rajoitetaan 102 dBA:han ACIF:n
(Australian Communications Industry Forum) suosituksen G616:2006 mukaisesti. Kun G616-
äänirajoitin EI ole käytössä, kuuloke suojaa käyttäjän kuuloa säätämällä äänitasoksi 118 dBA.

Äänenvoimakkuuden 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

Lisä
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(valinnan mukaan) EU-lainsäädännössä määritettyjen rajojen mukaan. Kun äänenvoimakkuuden
rajoitin EI ole käytössä, kuuloke suojaa käyttäjän kuuloa säätämällä äänitasoksi 118 dBA.

Päivittäiset puhelintunnit
Optimoi automaattiseen äänitasoon (AAL) liittyvät parametrit, kuten ajallisesti painotettu
keskiarvo, valitsemalla kyseisen laitteen tyypillistä käyttöä parhaiten edustava arvo.

Plantronics Manager Pro

Plantronics Manager Pro tarjoaa järjestelmänvalvojille lisäasetuksia laitehallintaan. Sovellus
sisältää seuraavat toiminnot:

• Käytettävissä olevien asetusten valitseminen yrityksen käytäntöjen tai säädösten mukaisesti

• Asetusten lukitseminen niin, että käyttäjä ei voi muuttaa niitä

• Äänilaitteiden asetusten ja käytön seuranta lähes reaaliaikaisesti

• Inventaario- ja käyttöraporttien luominen resurssien käytön hallintaa varten

Lisätietoja on osoitteessa www.plantronics.com/us/product/plantronics-manager-pro

Muut
laitehallintatyökalut
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Kuuloke on epävakaa. Kun käytät kuuloketta, mikrofonin tulee olla mahdollisimman
lähellä poskea kuitenkaan sitä koskettamatta. Mikrofonia voi
säätää sisäänpäin kääntämällä kuulokkeen korvaosaa. Katso
kohta Kuulokkeen asettaminen päähän.

Puheaika on selvästi aiempaa
lyhyempi jopa täyden latauksen
jälkeen.

Akun käyttöikä on loppumassa. Ota meihin yhteyttä osoitteessa 
plantronics.com/support .

Kuulokkeesta ei kuulu valintaääntä. Varmista, että kuuloke on ladattu.

Varmista, että kuuloke on liitetty tukiasemaan. Katso kohta 
Tukiaseman liittäminen.

Paina tukiasemassa olevaa pöytäpuhelimen puhelupainiketta.

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

Siirrä tukiaseman asetussäädintä, kunnes valintaääni kuuluu.
Oletusasetus A toimii useimmissa puhelimissa. Katso kohta 
Puhelun soittaminen pöytäpuhelimella.

Hienosäädä äänenvoimakkuutta kuulokkeen
puhelunhallintapainikkeella. Katso kohta Kuulokkeen
äänenvoimakkuuden säätäminen.

Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian hiljainen, säädä kuuntelun
äänenvoimakkuus tukiaseman pääsäätimellä. Katso kohta 
Kuulokkeen 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 kohta Tukiaseman asettaminen
paikalleen.

Ääni on vääristynyt. Vähennä pöytäpuhelimen puheäänen voimakkuutta ja/tai
kuunteluvoimakkuutta tukiasemasta. Useimmissa puhelimissa
sopiva asetus on 3. Katso kohta Kuulokkeen äänenvoimakkuuden
säätäminen.

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

Jos vääristymä ei häviä, vähennä kuulokkeen vastaanotetun
äänen voimakkuutta. Katso kohta Kuulokkeen
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.

Kuulokkeen ääni kaikuu. Vähennä pöytäpuhelimen puheäänen voimakkuutta ja/tai
kuunteluvoimakkuutta tukiasemasta. Useimmissa puhelimissa
sopiva asetus on 3. Katso kohta Kuulokkeen äänenvoimakkuuden
säätäminen.

Jos äänitaso on liian alhainen tässä asennossa, lisää kuulokkeen
äänenvoimakkuutta. Katso kohta Kuulokkeen
äänenvoimakkuuden säätäminen.

Vianmääritys

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

Siirrä tukiaseman asetussäädintä, kunnes valintaääni kuuluu.
Oletusasetus A toimii useimmissa puhelimissa. Katso kohta 
Puhelun soittaminen pöytäpuhelimella.

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.

Pariliitosongelmat Varmista, että tukiasemassa oleva Bluetooth-LED-valo vilkkuu
punaisena ja sinisenä painamalla Bluetooth-painiketta neljän
sekunnin ajan.

Varmista, että Bluetooth-matkapuhelin on hakutilassa.

Kun Bluetooth-yhteys on aktiivinen, tukiasemassa oleva
Bluetooth-LED-valo palaa tasaisesti sinisenä.

Miksi tukiasema ei muodosta
yhteyttä matkapuhelimeeni
automaattisesti uudelleen?

Varmista, että Plantronics-ohjelmisto on asennettu.

Varmista Plantronics Control Panel -ohjauspaneelista, että
Automaattinen yhdistäminen matkapuhelimeen -toiminnon tila
on Valittu.

Varmista Plantronics Control Panel -ohjauspaneelista, että
Lopeta automaattinen yhdistäminen matkapuhelimeen, kun
kuuloke on telakoituna -toiminnon tila on Ei valittu.

Kun valitsen numeron
puhelinohjelmistosovelluksesta,
mitään ei tapahdu.

Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu täyteen.

Varmista, että kuuloke on liitetty tukiasemaan. Katso kohta
Kuulokkeen liittäminen.

Tarkista, että Plantronics-ohjelmisto on asennettu. Voit ladata
ohjelmiston osoitteesta plantronics.com/software.

Valitse numero järjestelmän tukemasta
puhelinohjelmistosovelluksesta. Voit tarkistaa tuetut
puhelinohjelmistosovellukset osoitteesta plantronics.com/
software.

Jos Plantronics-ohjelmistoa ei ole asennettu eikä käytössä ole
yhteensopivaa puhelinohjelmistosovellusta, paina ensin
tukiaseman tietokonepuhelupainiketta ja valitse sitten numero,
vastaa puheluun tai lopeta puhelu käyttämällä
puhelinohjelmistosovellusta.

Varmista, että kuuloke on valittu oletusarvoiseksi äänilaitteeksi.
Plantronics-ohjauspaneeli näyttää äänilaitteiden ohjauspaneelin,
kun valitset Plantronics Control Panel (Ohjauspaneeli) >
Preferences (Asetukset) > General (Yleisasetukset) – Launch
Audio Devices Control Panel (Käynnistä Äänet ja äänilaitteet -
ohjauspaneeli).

Pöytäpuhelin

Matkapuhelin

Puhelinohjelmisto
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Käynnistä tietokone uudelleen.

Puheen ja/tai kuuntelun
äänenvoimakkuus on liian matala
tai liian korkea.

Säädä kuulokkeen kuuntelun äänenvoimakkuutta
äänenvoimakkuuden säätöpainikkeella.

Säädä kuuntelun/puheen äänenvoimakkuuksia tietokoneen
äänen ohjauspaneelista tai järjestelmäasetuksista.

Säädä kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuutta
puhelinohjelmistosovelluksesta.

Ääni on vääristynyt tai ääni kaikuu
kuulokkeessa.

Vähennä puheen ja/tai kuuntelun äänenvoimakkuutta
tietokoneen puhelinohjelmistosovelluksesta.

Käännä mikrofoni leukaasi kohti.

Jos vääristymä ei häviä, vähennä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

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 ja Windows 7 -järjestelmät

• Siirry ääniasetuksiin tietokoneen ohjauspaneelissa.

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

Mac OS X

• Valitse omenavalikosta System Preferences
(Järjestelmäasetukset) ja osoita Sound (Ääni) -painiketta.

• Valitse Output (Lähtö) ja sitten Internal Speakers (Sisäiset
kaiuttimet) tai halulamasi kaiutin.

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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