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BLUETOOTH® -kUULOkEjärjEsTELmä

KÄYTTÖOPAS
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REKISTERÖI HANKKIMASI LAITE INTERNETISSÄ

Rekisteröi laitteesi sivustossa www.plantronics.com/productregistration, jotta voimme 
auttaa sinua parhaan mahdollisen palvelun ja teknisen tuen saamisessa.
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Kuuloke 
(näkymä edestä ja sivusta) 

 PerSono Suite 
Ohjelmisto-CD 

Latausteline 

Kevytkuulokkeen USB-
latauskaapeli

USB-Bluetooth-sovitin

3 korvatyynyä 
(pieni, keskikokoinen, suuri)

TERVETULOA

Tässä käyttöoppaassa on ohjeita Plantronics Voyager 510- ja USB Bluetooth -kuulokkeiden 
asetusten määrittämisestä ja käyttämisestä. Tutustu ensimmäiseksi tuotteen mukana 
toimitettuihin turvallisuusohjeisiin. Tuotteen takuukortissa on tiedot, mistä saat ohjeita, 
huoltoa tai tukea. Tiedot löytyvät myös osoitteesta www.plantronics.com.



4 5

OMINAISUUDET LATAAMINEN

Kevytkuuloke on ladattava ennen käyttöönottoa. Tukiaseman latauksen punainen 
merkkivalo vilkkuu, kun lataus on käynnissä ja palaa sinisenä, kun akku on täynnä.

20 minuuttia = minimilatausaika

3 tuntia = täysi lataus

HUOMAUTUS: Älä käytä kevytkuuloketta latauksen aikana äläkä liitä sitä laturiin käytön aikana.

Pariliitos-/
yhteyspainike

Merkkivalo

Virta-/
mykistyspainike

Äänenvoimakkuuden  
säätöpainike +/-

Korvatyyny

Vaakapuomin  
säätö

Puhelunhallinta- 
painike

Latausliitäntä

Melua vaimentava, 
WindSmart®-tekniikkaa 
käyttävä mikrofoni USB-lataaminen

USB-lataaminen 
laturitelineellä

Tilan merkkivalo



Muodosta pariliitos kuulokkeen ja toisen Bluetooth-laitteen välille, ennen kuin käytät 
laitetta ensimmäisen kerran. Varmista, että kevytkuulokkeen akku on ladattu täyteen. 
Lisätietoja ja ohjeita muiden Bluetooth-laitteiden kuin matkapuhelinten asentamisesta ja 
pariliitoksesta on hankkimasi Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa.

Kytke virta molempiin laitteisiin.

6 7

VIRRAN KYTKEMINEN PARILIITOKSEN MUODOSTAMINEN

Virran kytkeminen kuulokkeeseen

Virran kytkeminen USB-Bluetooth-
sovittimeen

Kevytkuulokkeen liittäminen pariksi 
Bluetooth-puhelimen kanssa

USB-Bluetooth-sovittimen virta kytkeytyy automaattisesti, kun se liitetään tietokoneen 
USB-porttiin. Jos tietokoneen USB-portti on hankalassa paikassa, voit käyttää apuna 
USB-jatkokaapelia.

HUOMAUTUS: USB-Bluetooth-sovitin aktivoituu automaattisesti, kun siihen pariksi liitettyyn 
kevytkuulokkeeseen kytketään virta.

Käynnistä ja sulje kevytkuuloke pitämällä 
virta-/mykistyspainiketta painettuna 
kolme sekuntia.

Merkkivalo vilkkuu sinisenä kuulokkeen 
virran ollessa kytkettynä. 
 
Merkkivalo vilkkuu punaisena, kun akun 
virta on vähissä.

1. Paina kuunteluäänen voimakkuuden 
säätöpainiketta + (äänenvoimakkuuden 
lisääminen) ja puhelunhallintapai-
niketta samanaikaisesti. Vapauta 
painikkeet, kun merkkivalo alkaa 
vilkkua ensin punaisena ja sitten 
sinisenä.

 

2. Kun merkkivalo vilkkuu sekä sinisenä 
että punaisena, etsi puhelimen 
valikosta Bluetooth-laitteet ja valitse 
"510 Plantronics".

3. Kirjoita pyydettäessä tunnusluku 
0000. Kuulokkeen merkkivalo vilkkuu 
sinisenä, kun pariliitos on onnistunut.
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PARILIITOKSEN MUODOSTAMINEN

Kevytkuulokkeen liittäminen pariksi 
USB-Bluetooth-sovittimen kanssa

HUOMAUTUS: Kevytkuuloke ja USB-Bluetooth-sovitin liitetään pariksi jo tehtaalla. Jos 
kuitenkin olet ostanut USB-Bluetooth-sovittimen erikseen tai haluat käyttää sovittimen 
kanssa muuta kuuloketta, pariliitos on muodostettava uudelleen.

Kytke kuulokkeeseen virta. Liitä USB-Bluetooth-sovitin tietokoneen USB-porttiin.

1. Paina kuunteluäänen voimakkuuden  
säätöpainiketta + (äänenvoimakkuuden  
lisääminen) ja puhelunhallintapainiketta  
samanaikaisesti. Vapauta painikkeet,  
kun merkkivalo alkaa vilkkua ensin  
punaisena ja sitten sinisenä. 

HUOMAUTUS: Ole varovainen, jos muodostat pariliitoksen USB-sovittimeen manuaalisesti. Älä 
paina lujaa. Sovitinta kannattaa painamisen sijaan nipistää kummallakin sormella, jotta sovitin 
tai USB-portti ei vahingoittuisi.

2. Aloita pariliitoksen muodostaminen 
Bluetooth-kevytkuulokkeeseen 
painamalla USB-Bluetooth-sovittimen 
pariliitos- tai yhteyspainiketta 
vähintään 2 sekuntia, kunnes 
sovittimen punainen ja sininen 
merkkivalo vilkkuvat.

 

2 sec.

PERSONO SUITE-OHJELMISTON ASENTAMINEN

Plantronics PerSono Suite -ohjelmisto muodostaa yhteyden Bluetooth-kevytkuulokkeen ja 
yhteensopivan tietokoneen puhelinohjelmiston välille. PerSono Suite-puhelinohjelmiston 
avulla kevytkuuloke havaitsee ja lopettaa puhelun tai vastaa puheluun, kun kuulokkeen 
puhelunhallintapainiketta painetaan.

Lisäksi PerSono Suite-ohjelmisto antaa perustiedot laitteen kokoonpanosta ja tilasta. 
Lisätietoja on sivulla 12.

Ajantasaisia lisätietoja kuulokkeen yhteensopivuudesta PerSono Suite-ohjelmiston 
kanssa on osoitteessa www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility. Mikäli PerSono 
Suite-ohjelmisto ei tue nykyistä puhelinohjelmistoasi, katso lisätietoja sivulta 12.

1. Kun CD on asetettu levyasemaan, siirry PerSono Suite-ohjelmiston pääikkunaan ja 
valitse Asenna PerSono Suite-ohjelmisto.

2. Puhelinohjelmisto saattaa pyytää sinua valitsemaan käytettävän äänilaitteen. Lisätietoja 
on puhelinohjelmiston käyttöohjeissa.

HUOMAUTUS: Kun USB-Bluetooth-sovitin on asennettu, siitä tulee tietokoneen 
oletusäänilaite. Voit määrittää asetukset manuaalisesti Windows®-käyttöjärjestelmässä 
Ohjauspaneelin kohdassa Äänet ja äänilaitteet.

HUOMAUTUS: Ohjelmiston asentamisen jälkeen on suositeltavaa määrittää PerSono 
Suite-ohjelmisto käynnistymään aina, kun Windows®-käyttöjärjestelmä käynnistetään. 

Ilmaisinalueen kuvakkeet

Ohjelmiston asentamisen jälkeen näytön alareunan ilmaisinalueella näkyvät kuvakkeet 
ilmaisevat kuulokkeen ja PerSono Suite-ohjelmiston välisen yhteyden tilan.

: Kevytkuuloketta ei ole havaittu 

: Kevytkuuloke havaittu, ei radioyhteyttä USB-Bluetooth-sovittimeen 

: Kevytkuuloke havaittu, radioyhteys USB-Bluetooth-sovittimeen 

: Kevytkuuloke havaittu, radioyhteys USB-Bluetooth-sovittimeen lukittu päälle

Määrittäminen ja tila
Napsauta hiiren kakkospainikkeella ilmaisinalueella näkyvää kuulokkeen kuvaketta 
ja valitse Asetukset. Näyttöön tulee näkyviin PerSono Suite Perusasetukset- ja 
Nykyinen tila -ikkunat.

Yksityiskohtaisemmat PerSono Suite-ohjelmiston ohjeet löytyvät Internetistä.
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Korvatyynyn vaihtaminen

Valitse, käytätkö kevytkuuloketta vasemmassa vai oikeassa korvassa kääntämällä 
mikrofonia ylös- tai alaspäin tai sivuttain. Valitse kuvan osoittamalla tavalla, käytätkö 
kevytkuuloketta vasemmassa vai oikeassa korvassa kääntämällä mikrofonia ylös- tai 
alaspäin tai sivuttain. Jos kuuloke on vasemmassa korvassa, suorita alla kuvatut toimet 
päinvastoin.

Pane kuuloke paikalleen asettamalla se korvan päälle ja taakse. Paina sitten sitä 
varovasti korvaan päin, jotta se asettuu tiiviisti paikalleen. 
Käännä mikrofonia niin, että se osoittaa suutasi kohti.

Uuden korvatyynyn asettaminen

SÄÄTÄMINEN

Kevytkuulokkeen käyttäminen
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Soita puhelu valitsemalla numero puhelinohjelmistossa.

Vastaa puheluun tai lopeta puhelu painamalla puhelunhallintapainiketta.

PerSono Suite-ohjelmistoa käytettäessä kuulokkeen ja USB-Bluetooth-sovittimen välinen 
radioyhteys on käytössä vain puhelun aikana. Tämä on kuulokkeen oletusasetus, jonka 
tarkoituksena on säästää kuulokkeen akun virtaa. Voit kuitenkin pitää radioyhteyden 
käytössä muulloinkin kuin puheluiden aikana, jolloin voit kuunnella esimerkiksi muita 
äänilähteitä, kuten suoratoistoa tietokoneesta. Radioyhteyden voi lukita kahdella tavalla:

HUOMAUTUS: radioyhteyden lukitseminen päälle pitkäksi ajaksi lyhentää kevytkuulokkeen 
valmius- ja puheaikaa merkittävästi.

PerSono Suite-ohjelmiston kanssa yhteensopimattomat kevytkuulokkeet

Ajantasaisia lisätietoja kuulokkeen yhteensopivuudesta PerSono Suite-ohjelmiston kanssa 
on osoitteessa www.plantronics.com/SoftphoneCompatibility.

Mikäli PerSono Suite-ohjelmisto ei tue nykyistä puhelinohjelmistoasi, puheluiden 
havaitseminen tai vastaaminen ja soittaminen eivät onnistu. Tällöin kevytkuulokkeen  
puhelunhallintapainikkeen painaminen ainoastaan muodostaa tai katkaisee ääntä 
välittävän radioyhteyden, mutta puheluihin on vastattava puhelinohjelmiston kautta.

Vastaa puheluun tai lopeta puhelu painamalla puhelunhallintapainiketta.

Soita puhelu näppäilemällä numero puhelimessa ja painamalla Lähetä-painiketta. Puhelu 
siirtyy automaattisesti kuulokkeeseen, joten puhelunhallintapainiketta ei tarvitse painaa.
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KUULOKKEEN KÄYTTÄMINEN 

Lisätoiminnot 
Vain matkapuhelinta käytettäessä

Soittaminen, vastaaminen, puhelu-
iden lopettaminen PerSono Suite-
ohjelmistoa käytettäessä

Edellisen numeron uudelleenvalinta

Voit aktivoida edellisen valitun numeron 
uudelleen kaksoisnapsauttamalla puhe-
lunhallintapainiketta. Kuulet valintaäänen 
jokaisella painikkeen painalluksella. 
Kun kuulet jälkimmäisen merkkiäänen, 
viimeksi soitettu numero on valittu 
uudelleen.

PUHELUN HYLKÄÄMINEN

Kun haluat hylätä saapuvan puhelun, 
pidä puhelunhallintapainiketta 
painettuna. Kuulet merkkiäänen. Kun 
kuulet toisen merkkiäänen, puhelu on 
hylätty ja voit vapauttaa painikkeen.

Äänentunnistustoiminnon käyttäminen

Ota äänentunnistusominaisuus käyttöön 
kytkemällä kevytkuulokkeeseen virta 
ja pitämällä puhelunhallintapainiketta 
painettuna 2 sekuntia, kunnes kuulet 
toisen merkkiäänen.

HUOMAUTUS: Äänentunnistusominai-
suuden on oltava käytössä puhelimessa, 
jotta toimintoa voi käyttää. Lisätietoja on 
Bluetooth-puhelimen käyttöoppaassa.

Puhelun siirtäminen puhelimesta  
kevytkuulokkeeseen

Voit siirtää puhelun puhelimesta 
kevytkuulokkeeseen painamalla 
puhelimen puhelunhallintapainiketta 
lyhyesti.

Puhelun siirtäminen kevytkuulokkeesta 
puhelimeen

Voit siirtää meneillään olevan puhelun 
kuulokkeesta puhelimeen pitämällä pu-
helunhallintapainiketta painettuna, kun 
kuulet merkkiäänen. Kun kuulet toisen 
merkkiäänen, puhelu on siirretty ja voit 
vapauttaa painikkeen.

Soittaminen, vastaaminen, puheluiden lo-
pettaminen matkapuhelinta käytettäessä

Voyager 510-USB-kuulokkeessa käytetään multipoint-tekniikkaa, jonka ansiosta voit 
siirtyä kahden äänilaitteen välillä katkoitta. Voit vastata puheluun tietokoneeseen 
asennetun puhelinohjelmiston kautta tai matkapuhelimesta painamalla 
puhelunhallintapainiketta. Kevytkuuloke on liitettävä pariksi molempien laitteiden kanssa.

Multipoint-ominaisuus
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MERKKIVALOT
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Bluetooth-USB-sovittimen merkkivalot

Kevytkuulokkeen merkkivalot

Kevytkuulokkeen tila Merkkivalo
Virta Vilkkuu sinisenä

Lataaminen Vilkkuu punaisena

Täyteen ladattu Palaa sinisenä

Virta vähissä  Vilkkuu punaisena

Pariliitos Vilkkuu punaisena ja sinisenä

Bluetooth-laite 
Liitetty kevytkuulokkeeseen Vilkkuu sinisenä

Toiminto Merkkivalo
Irrotettu kevytkuulokkeesta Vilkkuu purppuranvärisenä

Liitetty kevytkuulokkeeseen Palaa sinisenä

Radioyhteys käytössä Vilkkuu sinisenä

Pariliitostila Vilkkuu punaisena ja sinisenä

KUULOKKEEN KÄYTTÄMINEN 

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana painamalla virta-/mykistyspainiketta. Kun 
kuulokemikrofoni on mykistetty, kuulet kaksi merkkiääntä 30 sekunnin välein. 

Poista mykistys painamalla samaa painiketta uudelleen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Puhelun mykistäminen

Voit lisätä kuulokkeen kuunteluvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuus- ja 
mykistyspainikkeen yläosaa (+). Voit vähentää kuuntelun äänenvoimakkuutta painamalla 
äänensäätöpainikkeen alaosaa (-).

Lisätietoja puhelinohjelmiston kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuuden säätämisestä on 
puhelinohjelmiston käyttöoppaassa.

Voit säätää tietokoneen äänilaitteen kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuutta 
Ohjauspaneelin kohdassa Ääni ja äänilaitteet.
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VOYAGER 510-USB-KEVYTKUULOKKEEN VIANMÄÄRITYS

• Vähennä kuunteluäänen voimakkuutta, kunnes 
vääristymä häviää.

• Jos vääristymä ei häviä, vähennä 
äänenvoimakkuutta tietokoneessa.

• Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta. Katso 
sivu 14.

• USB-Bluetooth-sovitin määrittää itsensä 
oletusäänilaitteeksi Windows®-käyttöjärjestelmässä. 
Voit muuttaa äänilaitteiden asetuksia valitsemalla 
Windows®-käyttöjärjestelmän Ääniasetukset-valikon 
kohdassa Äänet ja äänilaitteet.

• Kevytkuulokkeen akku saattaa olla tyhjä. Varmista, 
että kevytkuulokkeen akku on ladattu täyteen. 
Katso sivu 5. 

• Kun tietokone siirtyy valmius- tai lepotilaan, USB-
Bluetooth-sovittimen virta katkeaa. Tarkista, että 
tietokoneen virta on kytketty.

• Kevytkuulokkeen radioyhteys on lukittu päälle. 
Tarkista, ettet lukitse radioyhteyttä päälle pitkäksi 
aikaa, sillä se lyhentää kuulokkeen valmius- ja 
puheaikaa merkittävästi. Katso sivu 10.

• Akku on liian vanha. Ota yhteys laitteen toimittajaan 
tai Plantronicsin paikalliseen toimipisteeseen.

• Kuulokkeesta kuuluu yksi piippaus 10 sekunnin 
välein, jos akun virta on vähissä. Lataa akku 
asettamalla kevytkuuloke lataustelineeseen 
vähintään kolmeksi tunniksi, kunnes merkkivalo 
muuttuu siniseksi.

• Yksi merkkiääni varoittaa kuuluvuusalueen 
päättymisestä. Siirry lähemmäs USB-Bluetooth-
sovitinta.

• Kaksi merkkiääntä 30 sekunnin välein tarkoittaa, 
että mykistys on käytössä. Katkaise virta 
painamalla mykistyspainiketta.

Kevytkuulokkeen ääni on vääristynyt. 
Ääni kaikuu kevytkuulokkeessa.

Musiikin kuunteluun käytetty 
kevytkuuloke ei toimi enää.

Kevytkuuloke ei enää reagoi  
painikkeen painalluksiin.

Akun puhe- tai valmiusaika on selvästi 
aiempaa lyhyempi, vaikka se olisi  
ladattu täyteen. 

Kuulokkeesta kuuluu piippauksia.

• Tarkista puhelinohjelmiston yhteensopivuus 
luettelosta osoitteessa www.plantronics.com/
SoftphoneCompatibility , jotta tiedät, voiko sillä 
vastata puheluihin ja katkaista ne.

• Kevytkuulokkeen akku on ladattava. Katso sivu 5.

• Kevytkuuloketta ei ole liitetty pariksi USB-
Bluetooth-sovittimen kanssa. Katso sivu 8.

• Kun tietokone siirtyy valmius- tai lepotilaan, USB-
Bluetooth-sovittimen virta katkeaa. Tarkista, että 
tietokoneen virta on kytketty.

• Tarkista, että PerSono Suite-ohjelmisto on 
asennettu ja käynnissä. Katso sivu 9.

• Kevytkuuloketta ei ole liitetty pariksi USB-
Bluetooth-sovittimen kanssa. Katso sivu 8.

• Kevytkuulokkeen akku on ladattava. Katso sivu 5.

• Kevytkuuloke saattaa olla USB-Bluetooth-
sovittimen kuuluvuusalueen ulkopuolella. 
Siirry lähemmäs sovitinta, kunnes kuuloke on 
kuuluvuusalueella. Kuuluvuusalue vaihtelee 
toimistoympäristön mukaan.

• Kun tietokone siirtyy valmius- tai lepotilaan, USB-
Bluetooth-sovittimen virta katkeaa. Tarkista, että 
tietokoneen virta on kytketty.

• Kevytkuuloketta ei ole liitetty pariksi USB-
Bluetooth-sovittimen kanssa. Katso sivu 8. 

• Kevytkuuloketta ei ole liitetty pariksi USB-
Bluetooth-sovittimen kanssa. Katso sivu 8.

• Kevytkuulokkeen akku on ladattava. Katso sivu 5.

• USB-Bluetooth-sovitinta ei ole määritetty 
oletusäänilaitteeksi. Valitse Windows®-
käyttöjärjestelmän Ääniasetukset-valikon 
kohdassa Äänet ja äänilaitteet vaihtoehto 
Plantronics BT Adapter.

• Puheääni on liian alhainen. Paina kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta. Katso sivu 14.

• Kuuloke on mykistetty. Poista mykistys käytöstä 
painamalla kuulokkeen mykistyspainiketta. Katso 
sivu 14.

• Kevytkuulokkeen mikrofonipuomi on väärässä 
asennossa. Aseta kuulokkeen puomi siten, että se 
osoittaa suutasi kohti.

• Kevytkuulokkeen akku on ladattava. Katso sivu 5.

 • USB Bluetooth -sovitinta ei ole määritetty 
oletusäänilaitteeksi. Valitse Windows® -
käyttöjärjestelmän Äänet ja äänilaitteet -valikossa 
Plantronics BT Adapter äänilaitteeksi.

 

Voyager-kevytkuulokkeeni ei 
toimi tietokoneeseeni asennetun 
puhelinohjelmiston kanssa. (En voi vastata 
puheluun tai katkaista puhelua kuulokkeen 
puhelunhallintapainikkeesta).

Olen liittänyt USB-Bluetooth- 
sovittimen, mutta kuuloke ei reagoi 
painikkeen painalluksiin.

Olen asentanut PerSono Suite-ohjelmiston 
ja USB-Bluetooth-sovittimen, mutta 
järjestelmän ilmaisinalueen kuvakkeessa 
näkyy punainen X (joka tarkoittaa, ettei 
yhteys ole käytössä). 

En kuule soittajan ääntä tai valintaääntä.

Soittajat eivät kuule ääntäni.

Ongelma Ratkaisu Ongelma Ratkaisu
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S O U N D  I N N OVAT I O N

TEKNINEN TUKI

Lisätietoja teknisestä tuesta, usein kysyttyjä kysymyksiä sekä tietoja laitteiden 
yhteensopivuudesta ja käytöstä on sivustossa www.plantronics.com/support.  
Plantronicsin tekninen tuki (TAC, Technical Assistance Center) auttaa sinua. Soita 
numeroon 0800 117 095.
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AUT, BEL, DEU, DNK, ESP, 
FRA, GRC, ITA, IRL, LUX, 
NLD, PRT, SWE, FIN, CYP, 
CZE, EST, HUN, LVA, LTU, 
MLT, POL, SVK, SVN.
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