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tervetuloa

Kiitos, että valintasi on Plantronics Voyager™ 520 -kuuloke. Hyödynnät 
uutta kuulokettasi parhaiten, kun toimit seuraavasti: 

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

Jos tarvitset lisäohjeita, toimi seuraavasti:

Noudata sivulla 111 olevan Vianmääritys-osan ohjeita. 

Ota yhteys Plantronicsin tekniseen tukeen (Technical Assistance Center, 
TAC) osoitteessa www.plantronics.com/support.

Rekisteröi kuulokkeesi osoitteessa www.plantronics.com/productregistration, 
jotta voimme auttaa sinua parhaan mahdollisen palvelun ja teknisen tuen 
saamisessa.

Lisäohjeita ja tukipalveluja on osoitteessa www.plantronics.com/warranty.

HUOMAUTUS: jos harkitset tuotteen palauttamista, ota ensin yhteys tekniseen 
tukeen (Technical Assistance Center, TAC).

1.

2.

•

•

3.

4.

tietoja Bluetooth-tekniikaSta

Langaton Bluetooth-tekniikka mahdollistaa laitteiden välisen tiedonsiirron 
käyttämällä kaapelin sijasta lyhyen kantomatkan radiotaajuutta. Kaksi 
Bluetooth-laitetta voivat siirtää tietoja, jos Bluetooth-toiminto on otettu 
käyttöön kummassakin laitteessa, ne ovat toimintasäteen etäisyydellä 
toisistaan ja niiden välille on muodostettu pariliitos – nopea “kättely”, jolla 
laitteet tunnistavat toisensa.

Bluetooth-toimintasäde on enintään 10 metriä. Esteet, kuten seinät 
tai muut elektroniset laitteet, voivat häiritä yhteyttä tai lyhentää 
toimintasädettä. Jotta kuuluvuus olisi mahdollisimman hyvä, aseta 
matkapuhelin ja kuuloke samalle puolelle kehoa.
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PakkaukSen SiSältö ja laitteen 
ominaiSuudet

Puhelunhallintapainike

Tuulisuodatin

Säädettävä korvasanka

Korvatyyny

Latausliitin

Melua vaimentava 
mikrofoni

Verkkovirtalaturi 100 - 240 V

Pöytälatausteline

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3

6

87

1

1 
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lataaminen

Ennen kuin käytät kuuloketta ensimmäisen kerran, lataa sitä vähintään 
tunti. Kuulokkeen lataaminen täyteen kestää noin kaksi tuntia.

Kuulokkeen lataamisen aikana merkkivalo palaa punaisena. Kun kuuloke 
on ladattu täyteen, merkkivalo sammuu.

Kuulokkeen voi ladata kahdella tavalla:

Kytke kuuloke verkkovirtalaturin avulla suoraan 
pistorasiaan.

Käytä pöytälataustelinettä verkkovirtalaturin 
kanssa.

Käännä latausteline ylösalaisin ja liu’uta kansi 
pois.

Kytke verkkovirtalaturin kaapeli 
lataustelineeseen.

Liu’uta lataustelineen kansi takaisin paikalleen.

Kytke verkkovirtalaturi pistorasiaan.

Aseta kuuloke lataustelineeseen.

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

Punaiset vilkunnat Akun tila

1 Alle 1/3 ladattu

2 1/3 - 2/3 ladattu

3 Yli 2/3 ladattu

1

2

1 2

3

 älä käytä kuuloketta silloin, kun se on kytkettynä laturiin.

LATAUSTILAN TArkISTAMINeN
Kun kytket kuulokkeen virran, merkkivalo vilkkuu punaisena ilmaisten lataustilan.

4

5
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PariliitokSen muodoStaminen

Pariliitos tarkoittaa sitä, että kuuloke tunnistaa puhelimen. Muodosta 
pariliitos kuulokkeen ja Bluetooth-puhelimen välille, ennen kuin 
käytät kuuloketta ensimmäisen kerran. Yleensä riittää, kun muodostat 
pariliitoksen kerran kuulokkeen ja puhelimen välille.

QUIckPAIr™-TekNIIkkA
Uudessa kuulokkeessasi on Plantronics QuickPair -tekniikka, joka helpottaa 
Bluetooth-määritystä. Kun kytket kuulokkeen virran ensimmäisen kerran, 
kuuloke siirtyy automaattisesti pariliitostilaan 10 minuutiksi. Kun pariliitos 
on muodostettu, kuulokkeen virta jää päälle ja se on valmis käytettäväksi.

Jos pariliitosta ei ole muodostettu 10 minuutin kuluessa, kuulokkeen 
virta kytkeytyy pois. Kun kytket kuulokkeen virran uudelleen, se siirtyy 
automaattisesti pariliitostilaan, kunnes pariliitos Bluetooth-puhelimeen on 
muodostettu.

Kuulokkeen pariliitoksen muodostaminen ensimmäistä kertaa:

Ota puhelimen Bluetooth-toiminto käyttöön. 

VIHJe: Useimmissa puhelimissa voi valita Asetukset/Työkalut > Yhteydet > 
Bluetooth > Käytössä. Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.

Paina ja pidä alhaalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta. (Kun kuulokkeessa 
on virta ja se on pariliitostilassa, merkkivalo vilkkuu punaisena tai sinisenä.)

VIHJe: Jos merkkivalo ei vilku punaisena tai sinisenä, sulje kuuloke pitämällä 
puhelunhallintapainiketta alhaalla. Paina ja pidä alhaalla puhelunhallintapainiketta 
uudelleen, kunnes merkkivalo vilkkuu punaisena tai sinisenä.

Etsi kuuloke puhelimesi komentojen avulla.

VIHJe: Useimmissa puhelimissa voi valita Asetukset/Työkalut > Yhteydet > 
Bluetooth > Etsi > 5xxPlantronics. Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.

Kirjoita pyydettäessä tunnusluku 0000.

Kun pariliitos on muodostettu, kuulokkeen merkkivalo vilkkuu sinisenä. Kuuloke 
on nyt yhdistetty ja se on käyttövalmis.

1.

2.

3.

4.

4

3

1

2
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PArILIITOkSeN MUOdOSTAMINeN MyöHeMMIN
Jos kuuloke on jo liitetty johonkin toiseen laitteeseen tai pariliitoksen 
muodostaminen ei onnistu, toimi näin:

Ota puhelimen Bluetooth-toiminto käyttöön. 
 
VIHJe: Useimmissa puhelimissa voi valita Asetukset/Työkalut > Yhteydet > 
Bluetooth > Käytössä. Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.

Sulje kuuloke painamalla ja pitämällä alhaalla puhelunhallintapainiketta, kunnes 
merkkivalo palaa punaisena ja sammuu.

Kytke kuulokkeen virta takaisin pitämällä puhelunhallintapainiketta painettuna, 
kunnes merkkivalo palaa punaisena tai sinisenä. Kuuloke on nyt pariliitostilassa.

Etsi kuuloke puhelimesi komentojen avulla. 
 
VIHJe: Useimmissa puhelimissa voi valita Asetukset/Työkalut > Yhteydet 
> Bluetooth > Etsi > 5xxPlantronics. Katso lisätietoja puhelimesi 
käyttöoppaasta.

Kirjoita pyydettäessä tunnusluku 0000. 
 
Kun pariliitos on muodostettu, kuulokkeen merkkivalo vilkkuu sinisenä. Kuuloke 
on nyt yhdistetty ja se on käyttövalmis.

1.

2.

3.

4.

5.
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Säätäminen

Nosta korvasanka.

Käännä korvasankaa oikealle vasenta korvaa varten ja vasemmalle oikeaa 
korvaa varten.

Aseta korvasanka korvan taakse.

Kierrä kuuloketta niin, että kaiutin on miellyttävästi korvaa vasten.

Kohdista mikrofoni suupielen tuntumaan. 

VIHJe: äänesi kuuluu parhaiten, kun kohdistat mikrofonipään suupieleesi.

1.

2.

3.

4.

5.

oike vasen
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kuulokkeen ohjaimet

Toimi näin Vaiheet

Kuulokkeen virran 
kytkeminen
 

Pidä puhelunhallintapainiketta painettuna, kunnes 
merkkivalo palaa sinisenä. Merkkivalo vilkkuu sen 
jälkeen enintään kolme kertaa ilmaisten akkutilan.

Katso lisätietoja kohdasta Lataustilan tarkistaminen 
sivulla 101.

Kuulokkeen virran 
katkaiseminen

Pidä puhelunhallintapainiketta painettuna, 
kunnes merkkivalo palaa punaisena. Kun virta on 
katkennut, merkkivalo sammuu.

Vastaaminen Paina puhelunhallintapainiketta lyhyesti.

Puhelun hylkääminen Voit hylätä puhelun painamalla puhelunhallintapainike
tta 2 sekuntia.

Puhelun lopettaminen Paina puhelunhallintapainiketta lyhyesti.

Soittaminen Puhelu siirtyy automaattisesti kuulokkeeseen, kun 
näppäilet numeron puhelimeen ja valitset Lähetä.

Äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Voit lisätä/vähentää äänenvoimakkuutta 
työntämällä puhelunhallintapainiketta ylös/alas. 

Puhelun siirtäminen 
kuulokkeesta 
puhelimee

Pidä puhelunhallintapainiketta alhaalla, kunnes 
kuulet pitkän, matalan äänimerkin.

Puhelun siirtäminen 
puhelimesta 
kuulokkeeseen

Paina puhelunhallintapainiketta lyhyesti.
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VIHJeITä
Jos kuuloke on korvassa, kuulet nousevan merkkiäänen virran kytkeytyessä ja 
laskevan merkkiäänen virran katketessa.

Kun vastaanotat puhelun, puhelin saattaa soida ennen kuuloketta. Odota, että 
soittoääni kuuluu kuulokkeesta, ennen kuin vastaat painamalla puhelunhallintap
ainiketta.

Jotta kuuluvuus olisi mahdollisimman hyvä, aseta puhelin ja kuuloke samalle 
puolelle kehoa.

Muodosta nopeasti uusi yhteys äskettäin käytettyyn toimintasäteellä olevaan 
laitteeseen painamalla puhelunhallintapainiketta lyhyesti.

Peruuta puhelu painamalla puhelunhallintapainiketta lyhyesti.

Jos puhelimesi tukee äänentunnistustoimintoa, katso lisäohjeita kohdasta 
Handsfree-ominaisuudet sivulla 108.

•

•

•

•

•

•

kuulokkeen ohjaimet
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merkkivalot

Toimi näin Merkkivalo äänimerkki

Lataaminen Palaa punaisena Ei mitään

Täyteen ladattu Ei mitään Ei mitään

Lataus vähissä 2 punaista vilkuntaa
10 sekunnin välein

2 korkeaa äänimerkkiä
30 sekunnin välein

Pariliitoksen 
muodostaminen

Vilkkuu punaisena ja 
sinisenä

1 matala merkkiääni

Pariliitos 
muodostettu

Vilkkuu sinisenä 1 matala merkkiääni

Virta kytkeytyy Palaa sinisenä
2 sekunnin ajan

Nousevat merkkiäänet

Valmiustila Sininen merkkivalo vilkkuu 
10 sekunnin välein

Ei mitään

Vastaamaton puhelu Vilkkuu purppuranvärisenä 
10 sekunnin välein

Ei mitään

Olet toimintasäteen 
ulkopuolella

Ei mitään 1 korkea merkkiääni

Olet toimintasäteen 
sisäpuolella

1 sininen vilkunta 1 matala merkkiääni

Virta katkeaa Palaa punaisena
4 sekunnin ajan

Laskevat merkkiäänet

VIHJe: voit palauttaa vastaamattomien puheluiden ilmaisimen painamalla puhelunh
allintapainiketta kerran.

toimintaSäde

Yhteys edellyttää, että kuuloke on enintään 10 metrin etäisyydellä 
Bluetooth-laitteesta. Kuulokkeen ja laitteen välillä olevat esteet voivat 
häiritä yhteyttä. Jotta kuuluvuus olisi mahdollisimman hyvä, aseta 
matkapuhelin ja kuuloke samalle puolelle kehoa.

Kun siirryt kohti toimintasäteen rajaa, kuuluvuus heikkenee. Kun yhteys on 
katkeamassa, kuuloke antaa korkean äänimerkin. Kuuloke yrittää muodostaa 
uuden yhteyden 30 sekunnin kuluttua. Jos palaat takaisin toimintasäteen 
sisäpuolelle, voit muodostaa yhteyden manuaalisesti painamalla puhelunhal
lintapainiketta.

HUOMAUTUS: myös kuulokkeeseen liitetty laite vaikuttaa kuuluvuuden 
laatuun.
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handSfree-ominaiSuudet

Jos sekä puhelimesi että langattoman palvelun tarjoaja tukevat handsfree-
toimintoa, voit käyttää seuraavia ominaisuuksia:

Toimi näin Vaiheet

Viimeisen numeron 
valitseminen uudelleen

Paina puhelunhallintapainiketta kahdesti. 
Kuulet korkean merkkiäänen kummallakin 
painalluksella.

Äänentunnistusominaisuus Kun kuulokkeessa on virta, pidä puhelunhallint
apainiketta alhaalla noin kaksi sekuntia, kunnes 
kuulet yhden matalan merkkiäänen.

Puhelun hylkääminen Kun kuuloke soi, pidä puhelunhallintapainiket
ta alhaalla noin kaksi sekuntia, kunnes kuulet 
yhden matalan merkkiäänen.

VIHJe: kun hylkäät puhelun, soitto siirtyy vastaajaan.
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multiPoint

Plantronics Voyager 520 tukee multipoint-tekniikkaa, jonka ansiosta voit 
vaihtaa kahden eri Bluetooth-äänilaitteen välillä. Näin voit käyttää samaa 
kuuloketta kahden eri puhelimen kanssa.

PArILIITOkSeN MUOdOSTAMINeN TOISeeN  
Bluetooth-LAITTeeSeeN
Muodosta pariliitos toiseen laitteeseen samaan tapaan kuin edellä. 
Lisätietoja on kohdassa Pariliitoksen muodostaminen myöhemmin  
sivulla 103.

PUHeLUN SOITTAMINeN
Kun aloitat puhelun, kuuloke valitsee viimeksi käytetyn puhelimen. 
Kun haluat soittaa toisesta puhelimesta, aloita puhelu käyttämällä sen 
toimintoja. Toinen puhelin muodostaa yhteyden kuulokkeeseen.

VASTAAMINeN 
Kuulet kumpaan tahansa puhelimeen tulevan puhelun soittoäänen 
kuulokkeessa. 

Vastaa puheluun painamalla puhelunhallintapainiketta.

VASTAAMINeN PUHUeSSASI TOISeeN PUHeLIMeeN
Ensimmäinen puhelu on lopetettava, ennen kuin toiseen voi vastata. 
Ensimmäistä puhelua ei voi asettaa pitoon, kun vastaat toiseen puheluun 
kuulokkeesta.

Katkaise aktiivinen puhelu painamalla puhelunhallintapainiketta ja vastaa toiseen 
puhelimeen tulleeseen puheluun painamalla puhelunhallintapainiketta uudelleen.  

Odota merkkiääntä ja vastaa sitten toiseen puheluun painamalla puhelunhallinta
painiketta uudelleen. 

Ellet halua vastata toiseen puheluun ja puhelun vastaanottavassa 
laitteessa on vastaaja, puhelu ohjautuu vastaajaan.

•

•

•



110 Plantronics Voyager 520

FI
 F

IN
N

IS
H

varuSteet 
Saatavana

Voit tilata lisävarusteita Plantronics-jälleenmyyjältä tai sivustosta  
www.plantronics.com.

USB-latauskaapeli
malli # 69519-05

Autolaturi 
malli #69520-05

Pöytälatausteline  
malli # 72321-01

Ilmastointisäleikköön 
kiinnitettävä teline
malli #72323-05
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vianmäärityS

Ongelma ratkaisu

Kuuloke ei toimi 
käyttämäni 
puhelimen kanssa.

Varmista, että kuuloke on ladattu täyteen.

Varmista, että kuulokkeen ja käyttämäsi puhelimen 
välille on muodostettu pariliitos.

Kuuloke ei ollut pariliitostilassa, kun asetuksia valittiin 
matkapuhelimen valikosta. Katso Pariliitoksen 
muodostaminen sivulla 102.

Matkapuhelimen valikossa on valittu virheellisiä asetuksia. 
Katso Pariliitoksen muodostaminen sivulla 102.

Puhelin ei löytänyt 
kuuloketta.

Katkaise ja kytke virta uudelleen sekä puhelimeen että 
kuulokkeeseen ja muodosta pariliitos sitten toistamalla 
sivun 102 vaiheet.

Salasanaa ei voi 
kirjoittaa.

Katkaise ja kytke virta uudelleen sekä puhelimeen että 
kuulokkeeseen ja muodosta pariliitos sitten toistamalla 
sivun 102 vaiheet.

Soittajan ääntä 
tai valintaääntä ei 
kuulu.

Kuulokkeen virta ei ole kytketty. Paina puhelunhal
lintapainiketta noin kaksi sekuntia, kunnes kuulet 
merkkiäänen tai sininen merkkivalo syttyy.

Kuuloke on toimintasäteen ulkopuolella. Siirrä kuuloke 
lähemmäs puhelinta tai Bluetooth-laitetta.

Kuulokkeen akku on tyhjä. Lataa akku. Katso 
Lataaminen sivulla 101.

Kuunteluäänen voimakkuus on liian alhainen. Lisää 
kuulokkeen äänenvoimakkuutta työntämällä puhelunha
llintapainiketta ylöspäin.
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tuotteen tiedot

Puheaika* akun kesto jopa 8 tuntia

Valmiusaika* akun kesto jopa 180 tuntia

Latausaika 2 tuntia täyteen lataukseen

Toimintasäde enintään 10 metriä

Kuulokkeen paino 16 g

Virtavaatimukset

Akun tyyppi Litiumionipolymeeri

Säilytys- ja käyttölämpötila 10 – 40 C

Versio Bluetooth 2.0

Bluetooth profiilit: Headset Profile (HSP) -kuulokeprofiili 
puhelimessa puhumiseen

Handsfree Profile (HFP) -profiili puhelimessa 
puhumiseen ja puhelimen käyttämiseen.

* Suorituskyky voi vaihdella laitteittain. Kuuloke toimii jopa neljä päivää ilman 
latausta, kun keskimääräinen puheaika on 1,5 tuntia päivässä.

tekninen tuki

Plantronicsin tekninen tuki (Technical Assistance Center, TAC) auttaa sinua 
tarvittaessa. Tutustu verkkosivustoomme osoitteessa www.plantronics.com/
support. Lisätietoja laitteen käytöstä saat myös teknisestä tuesta (Technical 
Assistance Center, TAC): 0800 117 095.
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