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([ ])

ANC

Äänenvoimakkuuden säätö

Edellinen kappale*

Musiikin toisto/tauko*

Seuraava kappale*

ANC Aktiivinen melunvaimennus*

Latausliitäntä

Puhelu käynnissä = mykistys/mykistyksen poisto

Valmiustilassa = OpenMic (kuule ympäristön äänet)

Kuulokkeiden LED-valot, osoittavat pariliitoksen, akun ja yhteyden tilan

Puhelupainike ([ ])

Virtapainike

Bluetooth-pariliitospainike

HUOMAUTUS *Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei toimi verkkopohjaisten sovellusten
kanssa.

Yleiskatsaus

Kuulokemikrofoni
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HUOMAUTUS *Sisältö voi vaihdella tuotteen mukaan.

HUOMAUTUS Sekä latausteline että micro-USB-kaapeli voidaan kytkeä joko tietokoneeseen tai
seinälaturiin. Vain laiteohjelmiston päivitys edellyttää lataustelineen kytkemistä tietokoneeseen.

USB LED-merkkivalot Merkkivalojen merkitykset

Vilkkuu punaisena ja
sinisenä

Pariliitoksen muodostaminen

Palaa sinisenä Pariliitos onnistui: yhdistetty

Vilkkuu sinisenä Puhelu käynnissä

Palaa punaisena Mykistys käytössä

Vilkkuu
purppuranvärisenä,

Musiikin/mediasisällön suoratoisto tietokoneesta

Latausteline*

USB–Bluetooth-sovitin
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Bluetooth–USB-sovitin on liitetty valmiiksi kuulokkeen pariksi.

1 Liitä Bluetooth USB -sovitin suoraan tietokoneeseen.

2 Liitos on valmis, kun kuulet ilmoituksen ”pairing successful” (pariliitos onnistunut) ja USB-
sovittimen merkkivalo palaa sinisenä.

3 VALINNAINEN: Puhelunhallinta kuulokkeissa Puheluihin vastaaminen ja niiden mykistäminen
kuulokkeesta ei toimi kaikissa puhelinohjelmistoissa, ennen kuin tietokoneeseen on asennettu
Plantronics Hub (Windows/Mac) -sovellus (plantronics.com/software).
HUOMAUTUS Plantronics Hub -ohjelmistolla voit mukauttaa myös kuulokkeesi lisäasetuksia.

Bluetooth-USB-sovitin on valmis vastaanottamaan puheluita. Jos haluat kuunnella musiikkia,
Bluetooth USB-sovitin on määritettävä.

Windows:

1 Määritä Bluetooth-USB-sovitin toistamaan musiikkia valitsemalla Aloitusvalikko > Control Panel
(Ohjauspaneeli) > Sound (Ääni) > Playback (Toistaminen) -välilehti. Valitse Plantronics BT600,
paina Set Default (Aseta oletus) -painiketta ja valitse OK.

2 Katkaise musiikki puhelun alkaessa valitsemalla Aloitusvalikko > Control Panel (Ohjauspaneeli) >
Sound (Ääni) > Communications (Tietoliikenneyhteydet) -välilehti ja valitsemalla haluttu asetus.

Mac

1 Määritä Bluetooth-USB-sovitin valitsemalla Omenavalikko > System Preferences
(Järjestelmäasetukset) > Sound (Äänet). Valitse Plantronics BT600 sekä Input (Ääni sisään) että
Output (Ääni ulos) välilehdillä.

1 To put your headset in pair mode, press and hold the power button towards the Bluetooth icon
until you hear "pairing" and the headset LEDs flash red and blue.

2 Activate Bluetooth on your phone and set it to search for new devices.
• iPhone Settings > Bluetooth > On*

• Android Settings > Bluetooth: On > Scan for devices*

HUOMAUTUS *Menus may vary by device.

3 Select “PLT Focus.”
If necessary, enter four zeros (0000) for the passcode or accept the connection.

Once successfully paired, you hear “pairing successful” and the headset LEDs stop flashing.
HUOMAUTUS Your headset can pair with up to 8 devices but only maintain 2 connections
simultaneously; this includes the Bluetooth USB adapter.

1 Aseta Bluetooth–USB-sovitin tietokoneen liitäntään ja odota, että tietokone tunnistaa sen.

2 Aseta kuulokkeet pariliitostilaan.

3 Aseta Bluetooth–USB-sovitin pariliitostilaan painamalla pariliitospainiketta varovasti kynällä tai
paperiliittimellä, kunnes sovittimen merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä.

Yhdistä ja tee pariliitos

Yhdistäminen
tietokoneeseen

USB-sovittimen
määrittäminen

Pair to mobile device

USB-sovittimen
pariliitoksen luominen

uudelleen
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Liitos on valmis, kun kuulet ilmoituksen ”Pairing successful” (pariliitos onnistunut) ja Bluetooth–
USB-sovittimen merkkivalo palaa sinisenä.
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Mikrofonin voi asettaa oikealle tai vasemmalle puolelle kääntämällä mikrofonipuomin ylöspäin
kuulokkeen ympäri. Säädä puomia siten, että se osoittaa kohti suupieltäsi.

VIHJE Kuulokemikrofoni tunnistaa mikrofonipuomin puolenvaihdon ja synkronoi äänen ja ohjaimet
käyttöpuolelle sopiviksi.

TÄRKEÄÄ Kalibroi jäljellä olevan puheajan ilmoitus lataamalla kuulokkeiden akku täyteen ennen
käytön aloittamista.

Lataa kuulokkeet lataustelineessä tai micro-USB-kaapelilla. Kuulokkeiden merkkivalot vilkkuvat
latauksen aikana. Kuulokkeiden lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia. Merkkivalo sammuu, kun
lataus on päättynyt.
HUOMAUTUS Sekä latausteline että micro-USB-kaapeli voidaan kytkeä joko tietokoneeseen tai
seinälaturiin. Vain laiteohjelmiston päivitys edellyttää tietokoneeseen kytkemistä.

Latausteline Micro-USB-kaapeli

Kuulokkeiden LED-valot Akun tila

4–5 sinistä välähdystä Akku täysi

2–3 sinistä välähdystä Akku melko täysi

1 punainen välähdys Akun virta vähissä

Vilkkuu punaisena Akun virta erittäin vähissä, lataa kuuloke

Kuulokkeiden akun tilan voi tarkistaa seuraavilla tavoilla.

1 Aseta kuulokkeet korville, napauta puhelunhallintapainiketta  ja kuuntele ääni-ilmoitus (vain
älypuhelimessa).

2 Kun kuulokkeet eivät ole käytössä, napauta mitä tahansa painiketta paitsi puhelupainiketta ja
seuraa kuulokkeiden LED-merkkivaloja.

Päähän sovittaminen ja lataaminen

Käyttäminen oikealla tai
vasemmalla puolella

Kuulokkeiden lataaminen

Akun lataustason
tarkistaminen
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3 Aseta kuulokkeet latausasemaan ja seuraa kuulokkeiden LED-merkkivaloja.
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Puheluihin vastaaminen ja niiden mykistäminen kuulokkeesta ei toimi kaikissa
puhelinohjelmistoissa, ennen kuin tietokoneeseen on asennettu Plantronics Hub (Windows/Mac) -
sovellus.

1 Asenna Plantronics Hub (Windows/Mac) -sovellus tietokoneeseen osoitteesta plantronics.com/
software.

2 Plantronics Hub -ohjelmalla voit hallita kuulokeasetuksia tietokoneen (Windows/Mac) tai
älypuhelinsovelluksen (iOS/Android) kautta (plantronics.com/software).

Plantronics Hub iOS/Android Windows/Mac

Puhelinohjelmiston kautta
soitettujen puheluiden hallinta

X

Vaihda kuulokkeen kieli X

Laiteohjelmiston päivitys X

Toimintojen ottaminen käyttöön
ja poistaminen käytöstä

X X

Katso käyttöohje X

Varausilmaisin X X

Ohjelmiston lataaminen
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([ ])

ANC

Äänenvoimakkuuden säätö

Edellinen kappale*

Musiikin toisto/tauko*

Seuraava kappale*

ANC Aktiivinen melunvaimennus*

Latausliitäntä

Puhelu käynnissä = mykistys/mykistyksen poisto

Valmiustilassa = OpenMic (kuule ympäristön äänet)

Kuulokkeiden LED-valot, osoittavat pariliitoksen, akun ja yhteyden tilan

Puhelupainike ([ ])

Virtapainike

Bluetooth-pariliitospainike

HUOMAUTUS *Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei toimi verkkopohjaisten sovellusten
kanssa.

Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen
Napauta puhelupainiketta .

Soitto edelliseen numeroon (älypuhelin)
Voit soittaa viimeksi soittamaasi numeroon napauttamalla puhelupainiketta  kaksi kertaa.

Peruskäyttö

Soittaminen/
vastaaminen/
lopettaminen
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Puheohjaus (älypuhelin)
Jos älypuhelimessa on puheohjaustoiminto, paina puhelupainiketta  kahden sekunnin ajan ja
odota, että puhelin pyytää komentoa. Pyydä sitten puhelinta soittamaan jollekin tallennetuista
yhteystiedoista.

Puhelun aikana joko
• Napauta punaista mykistyspainiketta

• ota kuulokkeet pois päästä tai aseta ne takaisin päähän (kun anturit ovat käytössä).

* Edellyttää Plantonics Hub (Windows/Mac) -ohjelmistoa (plantronics.com/software).

Jos alat puhua aktiivisen puhelun ollessa mykistettynä, työpöytäilmoitus muistuttaa, että puhelu
on edelleen mykistetty. Voit ottaa ääni-ilmoituksen käyttöön Plantronics Hub (Windows/Mac) -
sovelluksen mykistystoiminnon asetuksissa.

Kun puhelu ei ole käynnissä, voit kuulla ympäristösi äänet aktivoimalla OpenMic-toiminnon
punaista mykistyspainiketta napauttamalla. Voit hallita ympäristöstä tulevan äänen määrää
kääntämällä äänenvoimakkuuden säätöpyörää.

Muuta äänenvoimakkuutta kääntämällä säätöpyörää  eteenpäin (+) tai taaksepäin (–).

Toimi näin:
• Aseta kuulokkeet päähän tai ota ne pois päästä (kun anturit ovat käytössä).

• Paina toisto-/taukopainiketta .

HUOMAUTUS Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei toimi verkkopohjaisten sovellusten kanssa.

Valitse seuraava kappale painikkeella  ja edellinen kappale painikkeella .
HUOMAUTUS Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei toimi verkkopohjaisten sovellusten kanssa.

Smart Sensors -anturit reagoivat, kun asetat kuulokkeet päähän tai otat ne pois päästä.

Anturit käytössä Kuulokkeiden asettaminen
päähän:

Kuulokkeiden poistaminen
päästä:

Soita Vastaa puheluun Kuulokemikrofonin mykistäminen

Musiikki/mediasisältö Jatka musiikin/sisällön
toistamista (jos toisto oli päällä)*

Keskeytä musiikin/sisällön
toistaminen (jos toisto on päällä)*

Mykistys Poista mykistys, jos puhelu on
käynnissä

Mykistä, jos puhelu on käynnissä

HUOMAUTUS *Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei toimi verkkopohjaisten sovellusten
kanssa.

Anturien nollaaminen
Jos anturit eivät toimi oikein, sinun on ehkä nollattava ne.

Anturit voi nollata kahdella tavalla. Toimi näin:
• Kuulokkeiden virran ollessa kytkettynä lataa kuulokkeita lataustelineessä 10 sekuntia

• Pidä mykistyspainike  ja toisto/tauko-painike  painettuina yli 4 sekunnin ajan, kunnes
merkkivalot vilkkuvat violettina kahdesti. Varo koskemasta korvakupin pehmustetta tai laskemasta
sitä tasojen päälle.

Mykistys

Mykistys käytössä -
muistutus*

OpenMic

Äänenvoimakkuus

Musiikin toisto/tauko

Kappaleen valinta

Antureiden käyttäminen
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Antureiden poistaminen käytöstä
Kuulokkeen anturit voi poistaa käytöstä seuraavasti:

• Hallitse antureita Plantronics Hub -ohjelmalla

• Paina sekä mykistyspainiketta  että puhelupainiketta  yli 4 sekunnin ajan, kunnes LED-
merkkivalo vilkkuu ensin violettina ja sitten punaisena. Voit ottaa toiminnon uudelleen käyttöön
toistamalla toimenpiteen. LED-merkkivalo vilkkuu ensin violettina ja sitten sinisenä.

HUOMAUTUS Antureita ei voi poistaa käytöstä äänisisällön toiston aikana.

Aktiivinen melunvaimennus (ANC) vähentää ulkoisia ääniä ja parantaa musiikin- ja äänenlaatua.

Kuulokkeiden aktiivinen melunvaimennus on oletuksena käytössä. Aktiivisen melunvaimennuksen
voi poistaa käytöstä liu’uttamalla kytkimen pois kohdasta ANC.

Aktiivinen
melunvaimennus
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Jos kuulokkeisiin on kytketty virta ja ne ovat puhelimen tai USB-sovittimen kantaman ulkopuolella
yli 7 päivää, kuulokkeet siirtyvät akun säästämiseksi DeepSleep-tilaan.

Kun kuuloke on taas puhelimen tai USB-sovittimen kantaman sisällä, voit poistaa DeepSleep-tilan
käytöstä painamalla puhelupainiketta .

Voit vastata kahdesta laitteesta (myös puhelinohjelmistosta) tuleviin puheluihin.

Jos yksi puhelu on käynnissä, kuulet soittoäänen toisesta pariliitetystä laitteesta merkkinä
tulevasta puhelusta.

Voit vastata toisesta laitteesta tulevaan puheluun lopettamalla käynnissä olevan puhelun
napauttamalla ensin puhelupainiketta . Vastaa uuteen puheluun napauttamalla puhelupainiketta
uudelleen. Jos et vastaa, toinen puhelu menee vastaajaan.

Kuulokkeiden äänikomentojen (esimerkiksi ”mute on” [mykistys käytössä]) kielen voi vaihtaa.

1 Lataa Plantronics Hub -ohjelma Windows- tai Mac-tietokoneille osoitteesta plantronics.com/
software.

2 Aseta kuulokkeet lataustelineeseen ja kytke ne suoraan tietokoneeseesi.

3 Katkaise kuulokkeiden yhteys muihin laitteisiin. Irrota myös USB-sovitin tietokoneesta.

4 Kielivaihtoehtoja voi tarkastella avaamalla Plantronics Hub (Windows/Mac) -sovelluksen ja
siirtymällä kohtaan Settings (Asetukset) > Language (Kieli).

Laiteohjelmiston päivitysten ansiosta kuulokkeissasi on aina käytössä uusin tekniikka.

Päivittämällä laiteohjelmiston voit:

• vaihtaa ääni-ilmoitusten tai -komentojen kieltä

• parantaa laitteen suorituskykyä

• lisätä laitteeseen uusia ominaisuuksia.

1 Lataa Plantronics Hub -ohjelma Windows- tai Mac-tietokoneille osoitteesta plantronics.com/
software.

2 Päivitä kuulokkeiden laiteohjelmisto asettamalla kuulokkeet lataustelineeseen ja kytkemällä teline
suoraan tietokoneeseesi. Katkaise kuulokkeiden yhteys muihin laitteisiin. Irrota myös USB-sovitin
tietokoneesta.

3 Avaa Plantronics Hub (Windows/Mac) ja tarkista laiteohjelmiston päivitysilmoitukset Päivitys-
välilehdeltä.
VIHJE

• Älä vastaa puheluun tai soita puheluita päivityksen aikana.

Muut ominaisuudet

DeepSleep-tila

Toisesta laitteesta
tulevaan puheluun

vastaaminen

Kielen vaihtaminen

Laiteohjelmiston päivitys
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Sisältö voi vaihdella tuotteen mukaan.

Kuulokemikrofoni Latausteline

Bluetooth USB -sovitin Kantolaukku Micro-USB-kaapeli

Myydään erikseen osoitteessa plantronics.com/accessories.

Seinälaturi

Pakkauksen sisältö

Varusteet
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Kun käytän kuuloketta
puhelinohjelmiston kanssa,
kuulokkeen puhelunhallinnan
painikkeet ja mykistyspainike eivät
toimi.

Tarkista seuraavat asiat:
• Varmista ohjelmistojen yhteensopivuusoppaastamme, että

käyttämääsi ohjelmistoa tuetaan.www.plantronics.com/media/
downloads/SoftphoneCompatibility.pdf

• Joissakin puhelinohjelmistoissa kuulokkeen puhelunhallinnan
toimintojen (vastaaminen/lopettaminen, mykistäminen)
käyttöönotto edellyttää Plantronics Hub (Windows/Mac) -
ohjelmiston (versio 3.6 tai uudempi) asentamista. Katso kohta 
Lataa ohjelmisto.

Kuulokkeiden mykistyksen
poistaminen ei onnistu
puhelinohjelmistoa käytettäessä.

Varmista, että olet asentanut Plantronics Hub (Windows/Mac) -
sovelluksen version 3.6 tai sitä uudemman.

Kuulokkeiden anturit eivät toimi
odotetulla tavalla.

• Puheluun ei vastata automaattisesti,
kun asetan kuulokkeet päähäni.

• Mykistys/mykistyksen poisto ei
toimi, kun asetan kuulokkeet
päähän tai otan ne pois päästä
puhelun aikana.

• Puhelu mykistyy odottamatta
kesken puhelun.

Jos anturit eivät toimi oikein, sinun on ehkä nollattava ne. Katso
kohta Anturien nollaaminen.

Ääneni ei kuulu puhelun aikana. Määritä kuulokkeet tallennuksen tai äänilähdön oletuslaitteeksi.

Siirry Windows-tietokoneessa kohtaan Start menu (Käynnistä-
valikko) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Sound (Ääni) >
Recording (Tallennus) -välilehti. Valitse Plantronics BT600,
napsauta hiiren oikeaa painiketta, valitse Select as Default Device
(Aseta oletuslaitteeksi) ja valitse OK.

Siirry Mac-tietokoneessa kohtaan Apple menu (Omenavalikko) >
System Preferences (Järjestelmäasetukset) > Sound (Ääni) >
Output (Ääni ulos) -välilehti ja valitse Plantronics BT600.

En kuule puhelun aikana ääntä linjan
toisesta päästä.

Määritä kuulokkeet toiston tai äänitulon oletuslaitteeksi.

Siirry Windows-tietokoneessa kohtaan Start menu (Käynnistä-
valikko) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Sound (Ääni) > Playback
(Toistaminen) -välilehti. Valitse Plantronics BT600, napsauta hiiren
oikeaa painiketta, valitse Select as Default Device (Aseta
oletuslaitteeksi) ja valitse OK.

Siirry Mac-tietokoneessa kohtaan Apple menu (Omenavalikko) >
System Preferences (Järjestelmäasetukset) > Sound (Ääni) > Input
(Ääni sisään) -välilehti ja valitse Plantronics BT600.

Ääni särisee ja katkeilee puhelun
aikana.

Kuulokkeet toimivat parhaiten neuvottelupuheluissa. Stereoääni
on käytössä oletuksena. Voit laajentaa Bluetooth-taajuutta
vaihtamalla asetuksen stereoäänestä monoääneen. Pidä
mykistyspainiketta painettuna neljän sekunnin ajan, kun puhelu ei
ole käynnissä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Wideband stereo off”
(Laajakaistastereoääni pois käytöstä). Voit myös muuttaa asetuksia
Plantronics Hub (Windows/Mac) -ohjelmiston kohdassa Settings
(Asetukset) > Wireless (Langaton) > Extended Range Mode
(Laajennetun kantaman tila).

Vianmääritys
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Musiikki ei kuulu kuulokkeista. Määritä USB-sovitin toistamaan musiikkia kohdan USB-sovittimen
määrittäminen ohjeiden avulla.

Kun käytän äänen suoratoistoa Mac-
tietokoneessa ja otan kuulokkeet
pois päästä, iTunes alkaa soittaa
musiikkia, kun asetan kuulokkeet
takaisin päähän.

Tämä ongelma on tiedossamme. Ota toista/keskeytä-asetus pois
käytöstä Plantronics Hub (Windows/Mac) -ohjelmiston
anturivälilehdellä.

Kun toistan musiikkia ja saan
puhelun, musiikin äänenvoimakkuus
on liian korkea tai musiikki ei
keskeydy.

Määritä USB-sovitin toistamaan musiikkia kohdan USB-sovittimen
määrittäminen ohjeiden avulla.

Kuulokkeiden jäljellä oleva puheaika
ei pidä paikkaansa.

Kalibroi jäljellä olevan puheajan ilmoitus lataamalla kuulokkeiden
akku täyteen.

Kuulokkeissa kaikuu, kun puhelu ei
ole käynnissä.

Tarkista, onko OpenMic-toiminto käytössä painamalla
puomimikrofonin punaista mykistyspainiketta, kun puhelu ei ole
käynnissä. Ainutlaatuisella OpenMic-toiminnolla voit hallita, kuinka
paljon ympäristön ääniä kuulet.
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EN
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Saksa: 0800 9323 400
Itävalta: 0800 242 500
Sveitsi: 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL: 0800 7526876
BE: 0800 39202
LUX: 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Tuki englanniksi

Lisätietoja takuun yksityiskohdista on osoitteessa plantronics.com/warranty.

Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060
USA

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2019Plantronics, Inc. Plantronics, Voyager, DeepSleep ja Simply Smarter Communications ovat Plantronics, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n omistama rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronics, Inc:llä on lupa. Kaikki
muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentit: US 8,208,673; 8,494,153; CN ZL201530152759.7; ZL201530152785.X; EM 002700138; 002700146; IN 272226; 272227; KO 30-833989; TW
D171945; patentteja haetaan.

205084-06 (12.19)
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