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Onnittelumme uuden langattoman Plantronics Voyager Legend UC -
kuulokemikrofonijärjestelmän hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää Voyager Legend -
Bluetooth-kuulokemikrofonin ja BT300-Bluetooth-USB-sovittimen asennus- ja käyttöohjeet.

• Automaattinen vastaus, kun asetat kuulokkeen korvallesi.

• Automaattinen puhelunsiirto matkapuhelimen ja kuulokkeen välillä.

• Puhelinohjelmiston olotila päivittyy automaattisesti matka- tai tietokonepuheluiden aikana.

• Kun kuuloke ei ole päässä, puhelupainike lukittuu automaattisesti, eikä vahinkopuheluita pääse
tapahtumaan.

• Paras mahdollinen äänenlaatu laajakaistaääniominaisuuden ansiosta.

• Integroidun A2DP:n (Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth) ansiosta voit kuunnella
esimerkiksi musiikkia, ajo-ohjeita ja podcasteja matkapuhelimellasi.

• Kuuloke luo automaattisesti yhteyden tietokoneeseen ja matkapuhelimeen, kun ne ovat
kuulokkeen toiminta-alueella ja niihin on kytketty virta.

• Ääni-ilmoitukset kertovat puheajan, yhteyden tilan ja saapuvien puheluiden soittajan nimen
(vain matkapuhelimessa) sekä ilmoittavat, kun kuulokkeen virta kytketään tai katkaistaan.

• Äänikomennoilla voi muun muassa muodostaa pariliitoksen, vastata saapuviin
mobiilipuheluihin tai ohittaa ne ja tarkistaa akun varauksen tai yhteyden tilan.

• Magneettiliitäntöjen ansiosta lataus on helppoa missä tahansa.

• MyHeadset Updater -työkalulla vaihdat kuulokkeen kieltä ja muokkaat asetuksia.

Tietokone

• Tuetut käyttöjärjestelmät: Microsoft Windows XP® Service Pack 3 (SP3) tai uudempi, Microsoft
Windows Vista® Service Pack 1 (SP1) tai uudempi, Microsoft Windows® 7 Service Pack 1 (SP1)
tai uudempi (suositellaan), Microsoft Windows 8 ®

• 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 (suositus)

Tervetuloa

Ominaisuuksien
yleiskatsaus

Plantronics Spokes ™ -
ohjelmiston

järjestelmävaatimukset
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Voyager Legend -Bluetooth-
kuulokemikrofoni Bluetooth-USB-sovitin

Silikoniset korvanapit ja
vaahtomuovikuoret

Kannettava latauskotelo

Micro-USB-latauskaapeli
ja kuulokkeen
lataussovitin Pöytälatausteline

Laturi

Pakkauksen sisältö
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voice

Puhelupainike

Äänenvoimakkuuden säätöpainike

Merkkivalo (LED)

Virtapainike

Magneettiliitäntä latausta varten

Mykistyspainike

Voice-painike

Toisto-/taukopainike

Merkkivalo (LED)

Yleiskatsaus

Kuulokemikrofoni

Bluetooth-USB-sovitin
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voice

Vastaaminen
Valitse jokin seuraavista:

• napauta puhelupainiketta 

• aseta kuuloke päähän (Smart Sensor)

• sano pyydettäessä "Answer" (Vastaa) (vain matkapuhelimessa).

Vastaaminen toiseen puheluun
Valitse jokin seuraavista:

• Päätä ensin meneillään oleva puhelu puhelupainikkeella  ja vastaa sitten uuteen puheluun

painamalla puhelupainiketta  uudelleen.

• Matkapuhelinpuheluissa: päätä meneillään oleva puhelu puhelupainikkeella  ja vastaa uuteen
puheluun sanomalla pyydettäessä "Answer" (vastaa).

Puhelun lopettaminen

Lopeta puhelu painamalla puhelupainiketta .

Puhelun hylkääminen
Valitse jokin seuraavista:

• Paina puhelupainiketta  kahden sekunnin ajan.

• Sano pyydettäessä “Ignore” (Hylkää) (vain matkapuhelimessa)

Soitto edelliseen numeroon

Soita edelliseen numeroon kaksoisnapsauttamalla puhelupainiketta . Toiminto soittaa
uudelleen edelliseen numeroon riippumatta siitä, soititko puhelun itse vai vastaanotitko sen.
HUOMAUTUS Jos nykyisen kuulokeyhteyden aikana ei ole soitettu tai vastaanotettu puheluita, tämä

toiminto ei toimi. Tällöin puhelupainikkeen  kaksoisnapautuksesta kuuluu matala äänimerkki, mutta
kuuloke ei soita uudelleen edellisen yhteyden aikana käytettyyn puhelinnumeroon.

Ääniohjaus (matkapuhelimessa)

Käynnistä matkapuhelimen ääniohjaustoiminto painamalla puhelupainiketta  kahden
sekunnin ajan.

Sirin aktivoiminen (vain iPhonessa)

Aktivoi Siri ® iPhonessa painamalla puhelupainiketta  kahden sekunnin ajan.

Peruskäyttö

Puhelunhallinta
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Soittajan nimen ilmoitus (vain matkapuhelimessa)
Kun käytät kuuloketta, kuulet soittavan henkilön nimen ja voit päättää, vastaatko puheluun, vai
hylkäätkö sen.

Soittajan nimi ilmoitetaan, jos

• puhelimessasi on PBAP (Phone Book Access Profile) -profiili

• olet antanut kuulokkeelle luvan käyttää puhelimen yhteystietoja pariliitoksen muodostamisen
yhteydessä (tämä on oletuksena monissa matkapuhelimissa, eikä sitä tarvitse valita erikseen)

• soittajan puhelinnumero on puhelimen yhteystiedoissa.

Soittajan nimeä ei ilmoiteta, jos soittajan puhelinnumero on tuntematon, salainen tai estetty.

Mikrofonin voi mykistää keskustelun ajaksi.

1 Mykistys käyttöön: Napauta puhelun aikana mykistyspainiketta . Kuuloke antaa Mute on
(Mykistys käytössä) -ääni-ilmoituksen. Kuuloke muistuttaa mykistyksestä 15 minuutin välein
ääni-ilmoituksella tai äänimerkillä.

2 Mykistys pois käytöstä: Napauta puhelun aikana mykistyspainiketta . Kuuloke antaa Mute off
(Mykistys pois käytöstä) -ääni-ilmoituksen.
HUOMAUTUS Mykistyksen poistoilmoitusta ja muistutuksen aikaväliä voi muokata MyHeadset
Updater -työkalussa. plantronics.com/myheadset

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta puhelun tai äänisisällön toiston aikana
äänenvoimakkuuspainikkeella .
Kun puhelu tai äänisisällön toisto ei ole käynnissä, äänenvoimakkuuspainikkeella  voi säätää
ääni-ilmoitusten, kuten soittajan nimen, äänenvoimakkuutta.

Kuulokkeen Smart Sensor™ -tekniikka tunnistaa, onko kuuloke päässä, ja pystyy automaattisesti
suorittamaan aikaa säästäviä toimintoja.

Asettamalla kuulokkeen päähän voit

• vastata tulevaan puheluun

• siirtää käynnissä olevan puhelun puhelimesta

• jatkaa kuuntelemasi äänisisällön toistamista.

Ottamalla kuulokkeen päästä voit

• siirtää käynnissä olevan puhelun kuulokkeesta puhelimeen

• keskeyttää äänisisällön toiston

• lukita puhelupainikkeen , jotta sitä ei paineta vahingossa.

Toisto-/taukopainikkeen  2 sekunnin painallus keskeyttää suoratoistetun äänen toiston tai
jatkaa sen toistoa.
HUOMAUTUS Äänen suoratoisto on keskeytettävä ennen

• kuulokkeen äänikomentojen käyttämistä

• puhelun soittamista kuulokkeiden kautta (takaisinsoitto tai ääniohjaus).

HUOMAUTUS  Jos katkaiset kuulokkeesta virran tai siirryt puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolelle
kuunnellessasi suoratoistettua ääntä, kuuloke ei aloita tai keskeytä suoratoistoa, kun yhteys
puhelimeen muodostetaan uudelleen. Toisto puhelimesta on käynnistettävä uudelleen manuaalisesti.

Mykistys

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Smart Sensor -tekniikan
käyttö

Suoratoistetun äänen
toisto tai keskeytys
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Yhdistä kuuloke pariliitoksella puhelimeen tai muuhun laitteeseen, kuten tablet-tietokoneeseen.

1 Kytke kuulokkeeseen virta ja toimi näin:
• Paina Voice-painiketta  ja sano "Pair mode" (Pariliitostila) tai

• pidä puhelupainiketta  pohjassa, kunnes kuulet ilmoituksen Pairing (Muodostetaan pariliitos).

2 Kun kuulokemikrofonin merkkivalot vilkkuvat punaisina ja sinisinä, aktivoi puhelimesi
Bluetooth®-yhteys ja määritä se hakemaan uusia laitteita.

3 Valitse PLT_Legend.
 

PLT_Legend

 

4 Anna pyydettäessä salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.
 

PLT_Legend

 

5 Kun pariliitos on valmis, merkkivalot lopettavat vilkkumisen punaisena ja sinisenä ja kuulet
ilmoituksen Pairing successful (Pariliitos muodostettu).
HUOMAUTUS Voit ottaa käyttöön soittajan nimen ilmoituksen sallimalla puhelimessasi olevien
yhteystietojen käytön, jos puhelin sitä pyytää.

Pariliitoksen muodostaminen puhelimen tai tablet-
laitteen kanssa
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Voyager Legend -kuuloke voi toistaa mediatiedostoja (musiikki, podcastit, navigointi jne.) mistä
tahansa A2DP (Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth) -ominaisuutta tukevasta
mobiililaitteesta.

Voyager Legend -Bluetooth-kuulokkeen toimintasäde on 10 metriä. Kuuloke antaa ääni-
ilmoituksen, jos se menettää yhteyden matkapuhelimeen tai tietokoneen Bluetooth-
sovittimeen.

Puhuessasi puhelua tietokoneen puhelinohjelmistolla voit vastata matkapuhelimeesi tulevaan
puheluun. Matkapuhelimen soittoääni kuuluu kuulokkeessa. Jos painat kuulokkeen
puhelupainiketta, tietokoneen puhelinohjelmiston puhelu katkeaa. Jos painat puhelupainiketta
uudelleen, vastaat matkapuhelinpuheluun.

HUOMAUTUS Jos vastaat puheluun matkapuhelimellasi, ääni välitetään siihen, ja tietokoneen
puhelinohjelmiston puhelu jää aktiiviseksi kuulokkeeseen.
Voit puhua matkapuhelinpuhelua ja vastata tietokoneen puhelinohjelmistoon tulevaan puheluun.
Tietokoneen puhelinohjelmiston puhelun soittoääni kuuluu kuulokkeessa puhelun aikana.

Jos painat kuulokkeen puhelupainiketta, matkapuhelinpuhelu katkeaa. Jos painat puhelupainiketta
uudelleen, vastaat tietokoneen puhelinohjelmiston puheluun.

Jos saat tietokoneen puhelinohjelmiston puhelun ja matkapuhelinpuhelun yhtä aikaa, voit vastata
ensin tulleeseen puheluun painamalla puhelupainiketta.

Tilan muuttuessa kuulokkeesta kuuluu ilmoitus englanniksi. Voit muuttaa ääni-ilmoitusten kieltä
MyHeadset™ Updater -työkalulla. Työkalun voi ladata osoitteesta plantronics.com/myheadset.
Saatavilla on seuraavat kielet: kantoninkiina, Ison-Britannian englanti, Yhdysvaltain englanti,
ranska, saksa, mandariinikiina ja espanja.

• Power on/off (Virta päälle/pois)

• Answering call (Vastataan puhelimeen)

• Talk-time (x) hours (Puheaikaa x tuntia)

• Battery low (Akun virta vähissä)

• Recharge Headset (Lataa kuuloke)

• Lost connection (Yhteys katkennut)

• Phone 1 connected / Phone 2 connected (Puhelimen 1 yhteys muodostettu / puhelimen 2
yhteys muodostettu)

• Pairing (Muodostetaan pariliitos)

• Pairing incomplete, restart headset (Pariliitos ei onnistunut, käynnistä kuuloke uudelleen)

• Mute on/off (Mykistys käytössä / pois käytöstä

• Volume maximum/minimum (Suurin/pienin äänenvoimakkuus)

• Voice recognition on/off (Puheentunnistus käytössä / pois käytöstä)

• Redialing last outgoing call (Soitetaan uudelleen edelliseen numeroon)

Ominaisuudet

Äänen kuunteleminen
A2DP:n kautta

Toimintasäde

Samanaikaisten
tietokone- ja

matkapuhelinpuheluiden
hallinta

Ääni-ilmoitukset

Ääni-ilmoitukset
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Paina Voice-painiketta , odota kehotetta ja sano sitten komento. Esimerkiksi komennolla
"What can I say?" (Mitä voin sanoa?) saat luettelon käytettävistä komennoista. Voit muuttaa
äänikomentojen kieltä MyHeadset™ Updater -työkalulla. Työkalun voi ladata osoitteesta
plantronics.com/myheadset. Saatavilla on seuraavat kielet: Yhdysvaltain englanti, Ison-
Britannian englanti, ranska, saksa ja espanja.

• Am I connected? (Onko yhteys muodostettu?)

• Answer (Vastaa)

• Call Vocalyst (Soita Vocalyst-palveluun)

• Cancel (Peruuta)

• Check battery (Tarkista akun varaustaso)

• Ignore (Hylkää)

• Pair mode (Pariliitostila)

• Redial (Uudelleenvalinta)

• What can I say (Mitä voin sanoa?)

HUOMAUTUS Puhelimen ääniohjaustoiminnon voi käynnistää painamalla puhelupainiketta 
kahden sekunnin ajan. Ääniohjaustoiminto ei ole kuulokkeen äänikomento.

Voit poistaa Answer (Vastaa)- ja Ignore (Hylkää) -äänikomennot käytöstä:

1 Kytke kuulokkeeseen virta.

2 Pidä Voice-painiketta painettuna, kunnes kuulet kaksi äänimerkkiä.

3 Aktivoi vastaamisen äänikomennot toistamalla vaiheet.

Äänikomentojen
käyttäminen

Äänikomennot

Answer (Vastaa)- ja
Ignore (Hylkää) -
äänikomentojen

poistaminen käytöstä
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Vaihda kuulokkeeseen sopiva korvanappi.

1 Työnnä korvanappia sisään ja käännä sitä vasemmalle, jotta nappi irtoaa.

1

22

2 Aseta kuulokkeeseen uusi korvanappi.

3 Lukitse korvanappi paikalleen kiertämällä sitä oikealle.

1

22

Jos haluat käyttää kuuloketta toisella korvalla, käännä mikrofoni osoittamaan ylöspäin ja kierrä
sitä siten, että korvanappi jää toiselle puolelle. Laske sitten mikrofoni.

2

1

3

Säätäminen

Korvanapin vaihtaminen

Käyttäminen oikealla tai
vasemmalla puolella
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Kuulokkeen voi ladata kolmella tavalla. Uuden kuulokkeesi virta riittää pariliitoksen
muodostamiseen ja muutaman puhelun soittamiseen, mutta voit ladata sen vaikka heti.

HUOMAUTUS Akku tulee ladata aina huoneenlämmössä, eikä milloinkaan alle 0 ºC tai yli 40 ºC
lämpötilassa.

1 Aseta kuulokkeen ja latauslaitteen magneettiliittimet vastakkain.

2 Kiinnitä latauslaite USB-laturiin tai tietokoneeseen. Merkkivalot sammuvat, kun akku on täysi.
Kuulokkeen lataaminen kestää noin 90 minuuttia. Kuulokkeen voi jättää laturiin latauksen
päätyttyä. Tämä ei vahingoita akkua

Lataa koteloa 90 minuuttia, ennen kuin telakoit kuulokkeen siihen. Kun kotelo on ladattu
täyteen, sillä voi ladata kuulokkeen kaksi kertaa ilman latauskaapelia. Näin saat jopa 14 tuntia
lisää puheaikaa tien päällä.

Lataaminen

USB-johto tietokoneeseen
tai USB-laturiin

Latauskotelo
tietokoneeseen tai USB-

laturiin
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Latauskotelon merkkivalot
Merkkivalot kertovat latauskotelon  ja kuulokkeen  akun varaustilan.

• Vilkkuu kolme kertaa punaisena = akku erittäin vähissä

• Vilkkuu kaksi kertaa punaisena = akku vähissä

• Vilkkuu kaksi kertaa sinisenä = akkua puolet jäljellä

• Vilkkuu kolme kertaa sinisenä = akku täynnä

Latauskotelon merkkivalot vilkkuvat, kun

• kuuloke asetetaan koteloon tai poistetaan kotelosta

• kotelo kytketään virtalähteeseen tai irrotetaan siitä

• akun tilapainiketta painetaan.

Akun varaustason tarkistaminen
Voit tarkistaa latauskotelon tai kuulokkeen akun varaustason painamalla akun tilapainiketta .

 

 

Latausteline
tietokoneeseen tai USB-

laturiin
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Akun tila Merkkiääni Ääni-ilmoitus

30 minuuttia puheaikaa jäljellä
(tämä varoitus kuuluu vain
puhelun aikana)

Kaksi korkeaa merkkiääntä 15
minuutin välein

Battery Low -ilmoitus (Virta
vähissä) toistuu 30 minuutin
välein

10 minuuttia puheaikaa jäljellä Kolme korkeaa merkkiääntä 30
sekunnin välein

Recharge Headset (Lataa
kuuloke) -ilmoitus 3 minuutin
välein

Tyhjenevän akun
varoitukset
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Bluetooth-USB-sovittimesi on liitetty valmiiksi pariksi Voyager Legend -kuulokkeesi kanssa.

Mikäli kuulokkeesi ja Bluetooth-USB-sovittimesi pariliitos katkeaa, toimi seuraavasti:

1 Poista Bluetooth-USB-sovitin.

2 Kytke kuulokkeeseen virta ja toimi näin:
• Napauta Voice-painiketta  ja sano ”Pair mode” (Pariliitostila).

• Pidä puhelupainiketta  pohjassa, kunnes kuulet ilmoituksen Pairing (Muodostetaan pariliitos).

3 Kytke Bluetooth-USB-sovitin suoraan tietokoneesi USB-porttiin. Kun pariliitos on valmis,
merkkivalot lopettavat vilkkumisen punaisena ja sinisenä ja kuulet ilmoituksen PC connected
(Yhdistetty tietokoneeseen).

4 Kuuloke poistuu pariliitostilasta.

Kuuloke yhdistää automaattisesti sen pariksi liitettyihin laitteisiin, kuten matkapuhelimeen tai
Bluetooth-USB-sovittimeen, kun ne ovat kuulokkeen toiminta-alueella ja kuulokkeeseen on
kytketty virta. Kuulet ääni-ilmoituksen myös silloin, kun poistut laitteiden toiminta-alueelta.

Bluetooth-USB-sovittimen liittäminen pariksi

Pariliitoksen alkuasetus

Uuden pariliitoksen
muodostaminen

kuulokkeen ja Bluetooth-
USB-sovittimen välille

Automaattinen
yhdistäminen
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1 Kytke kuulokkeeseen virta.

2 Kytke Bluetooth-USB-sovitin suoraan tietokoneesi USB-porttiin. Merkkivalo vilkkuu ja muuttuu
siniseksi, kun kuuloke on yhdistetty USB-sovittimeen. Merkkivalo palaa sinisenä, kun puhelu ei
ole käynnissä.
HUOMAUTUS Liitä Bluetooth-USB-sovitin suoraan tietokoneeseen, ei telakointiaseman tai
keskittimen USB-porttiin.

3 Lataa Plantronics Spokes -ohjelmisto siirtymällä osoitteeseen plantronics.com/software ja
napsauttamalla Download (Lataa) -painiketta.
HUOMAUTUS Spokes-ohjelmistolla voit mukauttaa kuulokkeesi lisäasetuksia.

4 Tarkista ääniasetuksesi.
Varmista, että kuulokkeen ja mikrofonin asetukseksi tietokoneen puhelinohjelmistolle on
määritetty Plantronics BT300.
Windows 7:n ja Windows 8:n ääniasetukset

Valitse Ohjauspaneeli -> Ääni -> Toistaminen-välilehti ja määritä Plantronics BT300 -laite
oletusyhteyslaitteeksi. Valitse sitten Tallennus-välilehti ja määritä Plantronics BT300
tallennuksen oletuslaitteeksi. Jos aiot käyttää Plantronics BT300 -laitetta muuhunkin kuin
puhelujen soittamiseen, määritä laite myös oletusäänilaitteeksi. Tämä on merkitty Toisto-
välilehdellä vihreällä tarkistusmerkillä.

Windows XP:n ääniasetukset

Valitse Ohjauspaneeli -> Äänet ja äänilaitteet ja määritä Ääni-välilehdellä Plantronics BT300
oletuslaitteeksi sekä äänen toistoon että äänen nauhoitukseen.

5 Soita puhelu tietokoneen puhelinohjelmistolla. Bluetooth-USB-sovitin vilkkuu sinisenä puhelun
aikana.

Bluetooth-USB-sovittimen merkkivalot

Kuulokkeen virta katkaistu Ei mitään

Pariliitos muodostettu / kytketty Palaa sinisenä

Puhelu tai äänen suoratoisto käynnissä Vilkkuu sinisenä

Tietokoneeseen yhdistäminen ja soittaminen
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Kuulokkeen käyttökieli on englanti. Voit muuttaa kielen ja muita asetuksia verkossa.

MyHeadset™ Updater -työkalulla (plantronics.com/myheadset) voit

• saada laiteohjelmistopäivitykset

• muuttaa ääni-ilmoitusten ja -komentojen kieltä (Ison-Britannian englanti, Yhdysvaltain englanti,
ranska, saksa ja espanja) ääni-ilmoitukset ovat saatavana myös kantonin- ja mandariinikiinaksi)

• muuttaa Vocalyst-palvelun paikallisen puhelinnumeron

• ottaa äänikomennot käyttöön tai poistaa ne käytöstä

• Ottaa Smart Sensor™ -tekniikan käyttöön tai poistaa ne käytöstä

• ottaa laadukkaan suoratoistetun äänen (A2DP) käyttöön tai poistaa sen käytöstä

• ottaa Mute off (Mykistys pois) -ääni-ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

HUOMAUTUS Lataa MyHeadset Updater -ohjelmisto osoitteesta plantronics.com/myheadset.

Kuulokemikrofonin mukauttaminen
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TARVITSETKO OHJEITA?
www.plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2013 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronicsilla on lupa.
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