
OPI LISÄÄ

M1100™ Savor™ Bluetooth® -kuulokemikrofoni



PIKAKATSAUS TOIMINTOIHIN

PUHELUPAINIKE
•	 Puheluun	vastaaminen	tai	puhelun	

lopetus	(1 painallus)
•	 Uudelleenvalinta	(2 napautusta)
•	 Yhteyden	muodostus	uudelleen	(1 

painallus)
•	 Pariliitoksen	käyttöönotto	

alkuasetuksen	jälkeen (paina, kunnes 
merkkivalo vilkkuu punaisena/
sinisenä)

•	 Siirrä	puhelu	kuulokkeeseen/
kuulokkeesta	(1 sekunnin painallus 
puhelun aikana)

VIRTAKYTKIN
•	 On (musta väri näkyvissä)	
•	 Off (punainen väri näkyvissä)

ÄÄNIOHJAUSPAINIKE
•	 Ääniohjauskomennot (Paina 

ääniohjauspainiketta ja sano komento 
10 sekunnin kuluessa. Luettelo 
ääniohjauskomennoista on 
vinkkiosiossa.)	

•	 Puhelimen	ääniohjaustoiminnon	
käynnistys (2 painallusta, minkä 
jälkeen kuuluu merkkiääni)

MICRO-USB-LATAUSLIITÄNTÄ
•	 Verkkovirtalaturilla:
 20 minuuttia (1 tunti puheaikaa)
 2 tuntia (täysi lataus)
•	 Paras	suorituskyky	täyteen	ladattuna

ÄÄNENVOIMAKKUUS- JA 
MYKISTYSPAINIKE

•	 Äänenvoimakkuuden	säätö (1 painallus 
vaihtaa voimakkuutta yhden tason verran)

•	 Mykistys	puhelu	aikana:	on/off 
(1 sekunnin painallus)

MERKKIVALO
•	 Lataa (Palaa punaisena. Sammuu, kun  

täyteen ladattu.)
•	 Alhainen	akun	varaus (2 punaista välähdystä, 

2 merkkiääntä ja äänihälytys)
•	 Kriittinen	akun	varaus (3 punaista välähdystä, 

3 merkkiääntä ja äänihälytys)

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



PUHELIMEN KYTKEMINEN

Pariliitos yhdistää kuulokkeen  
puhelimeen. Multipoint-
ominaisuus mahdollistaa 
kuulokkeen käytön  
kahden puhelimen kanssa.

1. ALKUVALMISTELUT

Ota Bluetooth-toiminto käyttöön 
puhelimessa ja etsi/lisää/löydä 
uusiaBluetooth-laitteita puhelimen 
asetusten avulla.

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

BlackBerry®-älypuhelin:  
Settings/options (Asetukset/
vaihtoehdot) > Bluetooth: On 
(Käytössä) > Search for devices (Etsi 
laitteita).

2. ASETUKSET

Ensimmäinen	kerta:
Kun kuulokkeesta on virta pois, ota 
Bluetooth-laitteen pariliitoksen 
muodostamistila käyttöön 
liu'uttamalla virtakytkin On-asentoon. 
Merkkivalo vilkkuu pariliitostilan 
merkiksi sinisenä ja punaisena.

Pariliitoksen	muodostaminen	toiseen	
puhelimeen	/	alkuperäiseen	uudelleen:
Kytke kuulokkeeseen virta ja paina 
sitten puhelupainike alas. Pidä 
puhelupainike alas painettuna, 
kunnes merkkivalo vilkkuu punaisena/
sinisenä.

3. YHDISTÄMINEN

Valitse "PLT_M1100" puhelimen 
näyttämästä Bluetooth-laitteiden 
luettelosta.

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

Jotkut puhelimet pyytävät myös 
vahvistamaan kuulokeyhteyden 
pariliitoksen muodostamisen jälkeen.

Kuulokkeen merkkivalo lakkaa 
vilkkumasta punaisena/sinisenä, kun 
puhelin on onnistuneesti liitetty/
kytketty kuulokkeeseen.

PLT_M1100



SOPIVA ISTUVUUS

Geelikorvatyynyn kaari asettuu tukevasti korvan 
takakaarretta vasten. 

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

Geelikorvatyyny ja kaiutin napsahtavat paikoilleen 
yhteensopiviin uriin. Näin korvatyyny pysyy paikallaan 
käytön aikana.

Geelikorvatyynyn korvaosan pitäisi osoittaa poispäin 
kuulokkeesta. (Älä kierrä korvatyynyä liian kauas.)

For Right Ear

For Left Ear



SOPIVA KOKO VAIHTAMALLA

Jos korvaan asetettu geelikorvatyyny 
tuntuu löysältä tai tiukalta, vaihda 
se. Kun haluat vaihtaa keskikokoisen 
geelikorvatyynyn pienempään tai 
suurempaan, irrota geelikorvatyynyn 
korvaosa vetämällä. (Älä vedä kaiuttimen 
kannasta tai varresta.)

Työnnä korvatyynyn pohja kaiuttimen 
päälle peukalolla ja vedä korvatyynyn 
korvaosa kaiuttimen yli. (Älä työnnä 
kaiutinta geelikorvatyynyn läpi.)

Varmista paras kuuluvuus tarkistamalla, 
että kuulokkeesi mikrofoni on 
kohdistettu suupieleesi.

VIDEO-OPAS:
www.plantronics.com/M1100fit

Kuvassa	lisäkorvasanka



LISÄTIETOJA MULTIPOINT-OMINAISUUDESTA

Plantronics M1100 tukee Multipoint-
tekniikkaa, jonka ansiosta yhtä 
kuuloketta voi käyttää kahden eri 
Bluetooth-matkapuhelimen kanssa. 

Jos haluat liittää kuulokkeesi toiseen 
puhelimeen, katso lisätietoja Connect 
to Your Phone (Puhelimeen 
yhdistäminen) -osiosta. 

Puhelun soittaminen 
Kun kuulokkeeseen on yhdistetty kaksi 
puhelinta, kuuloke aloittaa puhelun 
tai valitsee uudelleen numeron siitä 
puhelimesta, josta edellinen puhelu 
soitettiin.

Kun haluat soittaa toisesta liitetystä 
puhelimesta, soita puhelu käyttämällä  
kyseisen puhelimen toimintoja.  
Toinen puhelin aktivoi yhteyden 
kuulokkeeseen. 

HUOMAUTUS: kuuloke ei voi asettaa  
nykyistä puhelua pitoon, kun vastaat 
puheluun toisesta puhelimesta.

Puheluun vastaaminen puhuessasi  
toiseen yhdistettyyn puhelimeen
Jos haluat vastata toisen puhelimen  
puheluun, sinun on lopetettava  
käynnissä oleva puhelu tai siirrettävä 
se takaisin ensimmäiseen puhelimeen. 
Lisätietoja puhelun siirtämisestä on Take 
a good look (Tutustu hyvin) -osiossa. 

Jos et vastaa, toinen puhelu menee 
vastaajaan. 

Toisen	puhelimen	puheluun	vastaaminen		
puhelun	aikana:

1.  Ennen kuin vastaat toiseen  
puheluun, lopeta ensimmäinen puhelu 
napauttamalla puhelupainiketta.

2.  Vastaa toiseen puheluun 
napauttamalla puhelupainiketta 
uudelleen.

VINKKI: Multipoint-ominaisuuden 
käyttö on helpompaa, kun käytät 
kuulokkeen puhelupainiketta puhelimien 
painikkeiden sijaan.



KUUNTELE ÄÄNTÄ

MITÄ KUULET MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA? MILLOIN KUULET ÄÄNEN

Power	on Virta	päällä Kun virtakytkin on liu'utettu On-asentoon

Power	off Virta	pois	päältä Kun virtakytkin on liu'utettu Off-asentoon

Talk	time:	(4	hrs,	3	hrs,	
2	hrs,	Less	than	2	hours)

Puheaika	(4	tuntia,	3	
tuntia,	2	tuntia,	alle	2	
tuntia)

Kun virtakytkin on liu'utettu On-asentoon

Battery	low Akun	virta	vähissä Noin 30 minuuttia ennen, kuin akku on ladattava

Recharge	headset Lataa	kuuloke Noin 15 minuuttia ennen, kuin akku on ladattava

Phone	1	connected Puhelin	1	kytketty Kun virtakytkin on siirretty ON-asentoon tai kun katkennut 
Bluetooth-yhteys muodostetaan uudelleen

Phone	2	connected Puhelin	2	kytketty Kun toiseen puhelimeen on muodostettu pariliitos

Pairing Pariliitoksen	
muodostaminen

Kun kuuloke ja puhelin yrittävät muodostaa pariliitoksen/
yhteyden

Pairing	successful Pariliitos	onnistui Kun kuuloke ja puhelin ovat muodostaneet pariliitoksen/
yhteyden

Pairing	incomplete,		
restart	headset

Pariliitos	ei	onnistunut,	
käynnistä	kuuloke	
uudelleen

Kun kuuloke ja puhelin eivät onnistuneet muodostamaan 
pariliitosta 

Volume	maximum	 Suurin	äänenvoimakkuus Kun suurin äänenvoimakkuus on saavutettu äänenvoimakkuuden 
säätöpainiketta napauttelemalla

Mute	on Mykistys	käytössä Kun äänenvoimakkuuden säätöpainiketta on painettu yhden 
sekunnin ajan puhelun aikana

Mute	off Mykistys	pois	käytöstä Kun äänenvoimakkuuden säätöpainiketta painetaan 1 sekunnin 
ajan mykistyksen ollessa käytössä

Lost	connection Yhteys	katkennut Kun puhelin kadottaa Bluetooth-yhteyden kuulokkeeseen

Cancelled Peruttu Kun käyttäjä on keskeyttänyt ääniohjauksen cancel-komennolla

Kuuloke antaa useita 
tilavaroituksia, kun 
virta kytkeään päälle/
pois, kun puheaika 
alkaa olla vähissä tai 
kun Bluetooth-yhteys 
puhelimeesi on  
häviämässä / 
muodostumassa 
uudelleen.



ÄÄNIOHJAUSKOMENNOT

Voit antaa kuulokkeelle  
komennon, ja se vastaa kysymykseen  
tai noudattaa pyyntöä. 

Jos kuuloke ei tunnista komentoa,  
kuuloke voi toistaa ohjekehotuksen 
kuten ”Always remember the 'what 
can I say?' command for a list of 
active commands” (Muista, että saat 
käytettävät komennot sanomalla "what 
can I say?").

Opettele ohjaamaan kuulokettasi:
Paina ääniohjauspainiketta ja sano:
	 •	 What	can	I	say?	(Mitä	voin	sanoa?)	
	 •	 Pair	mode	(Pariliitostila)
	 •	 Am	I	connected?	(Olenko	yhteydessä?)	
	 •	 Check	battery	(Tarkista	akun	varaus)	
	 •	 Redial	(Uudelleenvalinta)
	 •	 Cancel	(Peruuta)
	 •	 Call	Vocalyst™	(Soita	Vocalyst™-palveluun)	(vain	tietyissä	maissa)
	 •	 Answer	(Vastaa)	(ääniohjauspainiketta	ei	tarvitse	painaa)
	 •	 Ignore	(Hylkää)	(ääniohjauspainiketta	ei	tarvitse	painaa)



VIHJEITÄ:

Muodosta pariliitos / yhdistä 
kuulokkeeseen vain kerran:
Pariliitos tehdään vain kerran, paitsi jos 
puhelimesi kadottaa yhteyden tai jos 
haluat muodostaa pariliitoksen uuteen 
puhelimeen.

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

Jatka puhelua ilman kuuloketta:
Jos jatkat puhelua ilman kuuloketta, 
paina puhelupainiketta yhden 
sekunnin ajan ja puhelu siirtyy takaisin 
puhelimeesi. Äänimerkki vahvistaa 
siirron.

Puheluihin vastaaminen, kun kuuntelet 
musiikkia:
Kuuloke tukee Bluetooth A2DP 
-suoratoistoa, joten voit kuunnella 
musiikkia, Internet-radiota, podcasteja ja 
jopa navigointiohjeita A2DP:tä tukevasta 
puhelimesta. Aloita musiikin tai muun 
äänen toistaminen puhelimessa, ja ääni 
välittyy automaattisesti kuulokkeisiin. 

Jos puhelin soi, toistettava ääni 
mykistetään ja voit vastata puheluun tai 
hylätä sen. Toisto jatkuu myöhemmin 
automaattisesti. Äänentoisto 
keskeytyy myös, jos käytät kuulokkeen 
ääniohjauskomentoja. Toisto jatkuu 
tällöin vain, jos et soita puhelua. 

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

Paras ääni:
Varmista paras kuuluvuus tarkistamalla, 
että kuulokkeesi mikrofoni on 
kohdistettu suupieleesi.



TEKNISET TIEDOT

Puheaika Jopa 4 tuntia

Valmiusaika Jopa 7 päivää

Kantomatka	(toimintasäde) Jopa 10 metriä, luokka II

Kevytkuulokkeen	paino 9 grammaa 

Kuulokkeen	mitat 55 x 16 x 12 mm 

Laturin	liitin Micro-USB-laturi

Akun	tyyppi Ladattava, ei-vaihdettava litiumionipolymeeri

Latausaika	(enintään) 2 tuntia 

Virtavaatimukset 5V DC – 180 mA

Bluetooth-versio 2.1, EDR ja eSCO

Bluetooth-profiilit Advanced Audio Distribution (A2DP), Hands-Free Profile (HFP) 
1.5, Headset Profile (HSP) 1.1 ja Secure Simple Pairing (SSP)

Käyttö-,	säilytys-	ja		
latauslämpötila

0–40 °C
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TARVITSETKO OHJEITA?

*Tuki englanniksi

Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
+44 (0)1793 842443*

Czech Republic 
+44 (0)1793 842443*

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

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

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

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

Finland 
Tel: 0800 117095

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

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

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

További információk: 
+44 (0)1793 842443*

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

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

Norge 
Tel: 80011336

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

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
+44 (0)1793 842443*

Дополнительная 
информация: 
+44 (0)1793 842443*

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
+44 (0)1793 842443*
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www.plantronics.com



Turvaohjeet:  
katso erilliset turvallisuusohjeet

Lisätietoja 2 vuoden rajoitetusta takuusta: 
www.plantronics.com/warranty

TARVITSETKO OHJEITA?

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

www.plantronics.com         
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