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DECT-tuotteita ei saa käyttää niiden alkuperäisen osto- ja käyttöalueen ulkopuolella.

Tämä langaton DECT-tuote käyttää rajoitettuja langattomia radiotaajuuksia, jotka
vaihtelevat maittain. Tämän DECT-tuotteen käyttäminen kielletyssä maassa rikkoo lakia,
voi häiritä viestintäverkkoja ja -laitteita ja voi johtaa sakkoihin tai muuhun
rangaistukseen.

Poly on DECT Forumin jäsen ja on ottanut käyttöön kaikki sen suositukset suojauksen
parantamiseksi kaikissa DECT-tuotteissa.

Poly DECT -tuotteissa on nyt käytössä DECT Forumin ja ETSI:n uusimmat Enhanced
Security -suositukset. Nämä parannukset koskevat rekisteröintiä, todennusta,
valtuutusta ja salausta. Poly DECT -tuotteet on nyt suojattu kaikilta tunnetuilta
heikkouksilta, jotka mainittiin Chaos Communication Congressin julkisissa ilmoituksissa
vuonna 2009.

Poly DECT -tuotteet on testattu, ja ne täyttävät DECT Forum -tietoturvasertifioinnin
vaatimukset, ja niille on myönnetty DECT Forumin suojauslogo-sertifiointi.

Niiden Poly DECT -tuotteiden tukiasemassa, joissa on käytössä uusin DECT-versio, on
DECT Forumin suojauslogo.

DECT-tiedot

DECT Enhanced
Security
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Pääyksikkö

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12 13

1 Verkkoliitin 8 Tietokonepainike
2 Luuripidikkeen liitin 9 Matkapuhelinpainike
3 Puhelinkaapelin liitin 10 Pöytäpuhelinpainike
4 USB-portti 11 Bluetooth-pariliitospainike / LED-valo
5 Pöytäpuhelimen puheäänen

voimakkuus
12 Liittämispainike / LED-valo

6 Pöytäpuhelimen asetussäädin 13 LED-latausvalo
7 Pöytäpuhelimen kuunteluvoimakkuus

Kuulokemikrofoni

1 2 43

1 Mykistyspainike 3 Äänenvoimakkuuden lisäyspainike
2 Äänenvoimakkuuden vähennyspainike 4 Puhelupainike / Paina käyttääksesi

Microsoft Teamsia (edellyttää
sovelluksen asentamista)

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

Yleiskatsaus

Perustiedot
tukiasemasta ja

kuulokkeesta

Varusteet
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1Elektronisen ohjausmoduulin kaapeli (EHS-kaapeli) Vastaa puheluun ja lopettaa
puhelun pöytäpuhelimessa elektronisesti ja automaattisesti. Mahdollistaa puheluiden
etähallinnan kuulokkeella.

2HL10-pidike Nostaa luurin automaattisesti ja asettaa sen takaisin pidikkeeseen.
Mahdollistaa puheluiden etähallinnan kuulokkeella.
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Yhdistä kuuloke kaavion mukaisesti.

NO HEADSET PORT

OR

HEADSET PORT

HUOMAUTUS Tukiaseman asetukset

Pöytäpuhelin Asetus (tukiaseman sivupaneelissa)

Useimmat puhelimet A

Ciscon puhelimet D

Ciscon puhelimet, joissa on EHS-kaapeli A

Valitse pöytäpuhelimen käyttötila A, B, C tai D ja kytke kaapelit.

A Pöytäpuhelin ja kuulokkeelle varattu portti

KÄYTTÖ

Laitteiden yhdistäminen

Pöytäpuhelimen
käyttötilan tiedot
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• Puhelinkaapelin toisen pään kytkeminen tukiaseman taakse

• Liitä puhelinkaapelin toinen pää pöytäpuhelimeen kuulokkeelle  varattuun liitäntään.

TÄRKEÄÄ Cisco-puhelinten kanssa käytetään tukiaseman pohjassa olevaa D-asetusta.
Useimpien muiden puhelinten kanssa käytetään oletusasetusta A.

HUOMAUTUS Käytä tätä asetusta, jos et käytä HL10-pidikettä tai EHS-kaapelia. Kun
haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun tässä kokoonpanossa, paina sekä puhelimen
kuulokepainiketta että kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.

B Pöytäpuhelin (vakio)

KÄYTTÖ

• Puhelinkaapelin toisen pään kytkeminen tukiaseman taakse

• Irrota luurin kierteinen johto pöytäpuhelimesta ja kytke se uudelleen puhelinkaapelin
liitäntärasiaan.

• Kytke lopuksi puhelinkaapelin toinen pää pöytäpuhelimen vapaana olevaan luurin
porttiin.

TÄRKEÄÄ Cisco-puhelinten kanssa käytetään tukiaseman pohjassa olevaa D-asetusta.
Useimpien muiden puhelinten kanssa käytetään oletusasetusta A.

HUOMAUTUS Käytä tätä asetusta, jos et käytä HL10-pidikettä tai EHS-kaapelia eikä
pöytäpuhelimessa ole kuulokeporttia. Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun
tässä kokoonpanossa, nosta luuri pöytäpuhelimesta käsin ja paina kuulokkeen
puhelunhallintapainiketta.

C Pöytäpuhelin + EHS-kaapeli (myydään erikseen)

KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ Käytä tukiaseman pohjassa olevaa asetusta A, joka toimii useimpien puhelinten
kanssa (mukana lukien Cisco-puhelimet).

D Pöytäpuhelin + HL10-pidike (myydään erikseen)
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KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ Cisco-puhelinten kanssa käytetään tukiaseman pohjassa olevaa D-asetusta.
Useimpien muiden puhelinten kanssa käytetään oletusasetusta A.

Suositeltu vähimmäisetäisyys pöytäpuhelimen ja tukiaseman välillä on noin 15 cm.

Suositeltu vähimmäisetäisyys tukiaseman ja tietokoneen välillä on noin 30 cm. Väärä
sijoituspaikka voi aiheuttaa melua ja häiriöitä.
HUOMAUTUS Kuulokkeen telineet voivat olla erilaisia, mutta ne toimivat samalla tavalla.

Tukiaseman
asettaminen
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Valitse kuulokkeen akun asentamisen jälkeen yksi kuulokkeen
kolmesta käyttötavasta: korvan yli, pään yli tai niskan takana. Kokoa
kuuloke asennussarjan avulla ja säädä mikrofonin asento sopivaksi.

Kuulokkeen akun asentaminen
Aseta akku kuulokkeeseen kuvan osoittamalla tavalla ja liu'uta se paikalleen. Akun
lukittuessa kuuluu naksahdus.

HUOMAUTUS Tässä akussa on vaihdettava akku. Käytä vain Polyn toimittamia vaihtoakkuja.

Kuulokkeen kokoaminen asennussarjan avulla
Valitse kuulokkeen käyttötapa (korvan yli, pään yli tai niskan takana pidettävä malli) ja
kokoa se asennussarjan avulla.

Oikean korvan yli -malli
1 Valitse korvasanka, jonka koko sopii sinulle parhaiten. Säädä korvasanka kuvan mukaisesti

ja asenna se kuulokkeeseen. Käännä korvasankaa ylöspäin 90 astetta.

90º

HUOMAUTUS Varmista, että korvasanka on tasaisesti kuulokeosaa vasten ennen
kääntämistä.

2 Valitse korvatyyny, jonka koko ja tyyli parhaiten sopivat sinulle. Säädä korvatyynyä niin,
että kuva tulee mikrofoniin päin kuvan mukaisesti. Kiinnitä painamalla.

Päähän sovittaminen ja lataaminen

Kuulokkeen
mukauttaminen
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HUOMAUTUS Varmista, että korvatyynyn suuri pää on mikrofoniin päin.

3 Katso ohjeet kuulokkeen oikeaa asettamista varten kohdasta Kuulokkeen asettaminen
päähän.

Vasemman korvan yli -malli
1 Valitse korvasanka, jonka koko sopii sinulle parhaiten. Säädä korvasanka kuvan mukaisesti

ja asenna se kuulokkeeseen. Käännä korvasankaa ylöspäin 90 astetta.

90º

HUOMAUTUS Varmista, että korvasanka on tasaisesti kuulokeosaa vasten ennen
kääntämistä.

2 Valitse korvatyyny, jonka koko ja tyyli parhaiten sopivat sinulle. Säädä korvatyynyä niin,
että kuva tulee mikrofoniin päin kuvan mukaisesti. Kiinnitä painamalla.

HUOMAUTUS Varmista, että korvatyynyn suuri pää on mikrofoniin päin.

3 Katso ohjeet kuulokkeen oikeaa asettamista varten kohdasta Kuulokkeen asettaminen
päähän.

Kuulokkeen asettaminen päähän
Kun käytät kuuloketta, mikrofonin tulee olla mahdollisimman lähellä poskea kuitenkaan
sitä koskettamatta. Mikrofonia voi säätää sisäänpäin kääntämällä kuulokkeen korvaosaa.

1 Aseta kuuloke korvan päälle ja taakse ja aseta korvatyyny korvaan.

2 Pidä kiinni kuulokkeen alaosasta ja paina sitä korvaa kohti, jolloin kääntyvä korvaosa tuo
mikrofonin lähemmäksi suuta. Kun kuuloke liikkuu taaksepäin, kuulet kevyitä
naksahduksia, kunnes mikrofoni lepää poskesi lähellä.

10



Pään yli -malli
1 Pidä pääsankaa kuvan osoittamassa asennossa, jotta voit kytkeä sen kuulokkeeseen, ja

napsauta sanka paikalleen.

2 Käännä kuuloke ylös. Pääsankaa voi käyttää joko oikealla tai vasemmalla puolella.

3 Säädä kuulokkeen asentoa työntämällä kuuloketta niin, että mikrofoni tulee suun lähelle.

Niskan takana pidettävä malli
1 Kohdista pääsanka kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että pääsanka on tasaisesti

kuulokeosaa vasten ja käännä sankaa ylöspäin 90 astetta. Jos haluat pitää kuuloketta
vasemmalla puolella, siirrä kuuloke pääsangan vasemmalle puolelle.

2 Valitse korvatyyny, jonka koko ja tyyli parhaiten sopivat sinulle. Säädä korvatyynyä niin,
että kuva tulee mikrofoniin päin kuvan mukaisesti. Kiinnitä painamalla.
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HUOMAUTUS Varmista, että korvatyynyn suuri pää on mikrofoniin päin.

3 Aseta kuuloke oikein liu'uttamalla ensin pääsangan varsi sellaiseen asentoon, että kuuloke
istuu hyvin.

4 Pidä sormi kuulokkeen merkkivalon kohdalla ja paina, kunnes mikrofoni on
mahdollisimman lähellä poskea kuitenkaan sitä koskettamatta.
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Kuulokkeen lataaminen
Aseta kuuloke lataustelineeseen. Tukiaseman LED-latausvalo vilkkuu vihreänä
kuulokkeen latautuessa ja palaa tasaisesti vihreänä, kun lataus on valmis. Lataa ainakin 20
minuuttia ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Kuulokkeen akun lataaminen täyteen kestää
noin kolme tuntia.

Vara-akun lataaminen (vain Savi XX45 -mallit)
Vara-akku toimitetaan lataustelineen sivulla olevassa lokerossa. Kun latausteline
kytketään pistorasiaan, akku latautuu. Latauksen merkkivalo välkkyy vihreänä latauksen
aikana ja palaa yhtäjaksoisesti, kun akku on täynnä.

HUOMAUTUS Vara-akun voi vaihtaa kuulokkeeseen myös puhelun aikana.

Kuulokkeella voi puhua yhdellä latauksella jopa 4,5 tuntia laajakaistatilassa ja jopa 6,5
tuntia kapeakaistatilassa.

Kuulokkeen akun tilan selvittäminen:

• Käynnistä kuuloke ja kuuntele tilailmoituksia.

• Paina tukiaseman liittämispainiketta. Tukiaseman äänipainikkeisiin syttyy valo (palaa
vihreänä = akku täynnä, välkkyy vihreänä = akku puolillaan, välkkyy keltaisena = akku
vähissä, välkkyy punaisena = akku erittäin vähissä).

• Näytä ohjelmassa Poly Lens -työpöytäsovellus

Vaihda akku 3 vuoden tai 300 latauskerran jälkeen sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin.

Varmista vaihtoakkujen korkea laatu ja optimaalinen suorituskyky käyttämällä vain Poly-
akkuja.

Kuulokkeen ja vara-
akun lataaminen

Puheaika

Kuulokkeen akun tila

Vaihda ladattava akku
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Voit mukauttaa laitteen toimintaa määrittämällä lisäasetuksia ja valintoja Poly Lens -
työpöytäsovelluksella. Puheluihin vastaaminen, niiden lopettaminen ja mykistäminen
laitteesta ei toimi kaikissa puhelinohjelmistoissa, ennen kuin tietokoneeseen on asennettu
Poly-sovellus. Lataa: poly.com/lens.

HUOMAUTUS Laiteasetukset ovat käytettävissä myös Plantronics Hub -
työpöytäsovelluksessa.

Paranna Poly-laitteen suorituskykyä ja lisää uusimpia ominaisuuksia pitämällä
laiteohjelmisto ja ohjelmisto ajan tasalla.

Päivitä laite Poly Lens -sovellus -ohjelman avulla. Lataa päivitys osoitteesta poly.com/lens.

Ohjelmiston lataaminen

Päivitä Poly-laite
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1 Muodosta tukiaseman ja matkapuhelimen pariliitos pitämällä tukiaseman Bluetooth-
pariliitospainiketta painettuna neljän sekunnin ajan, kunnes Bluetooth-merkkivalo vilkkuu
punaisena ja sinisenä.

2 Valitse matkapuhelimen Bluetooth-asetuksista PLT Savi/Poly Savi. Kun pariliitos on
muodostettu, tukiaseman Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä.

Tukiasema ottaa automaattisesti yhteyden kuuluvuusalueella olevaan matkapuhelimeen,
joka on liitetty tukiaseman pariksi.

Voit kytkeä tai katkaista yhteyden matkapuhelimen ja tukiaseman välillä manuaalisesti
painamalla tukiaseman Bluetooth-painiketta.

Mukauta toimintoa Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelmassa.

Pariliitos

Automaattinen yhteys -
toiminto
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Korvasanka 5 Puhelupainike / Paina käyttääksesi
Microsoft Teamsia (edellyttää
sovelluksen asentamista)

2 Korvatyyny 6 Akku
3 Mykistyspainike 7 Kuulokkeen LED-valo
4 Äänenvoimakkuuden säätö 8 Mikrofoni

Tukiaseman yläosassa on kolme äänipainiketta: tietokone, mobiililaite ja pöytäpuhelin.
Painikkeiden avulla voit vaihtaa puhelinlinjaa/äänikanavaa.

Soittaminen
1 Napauta tukiaseman äänipainiketta . Kuulokkeesta kuuluu valintaääni.

Vain pöytäpuhelin: Jos käytössäsi ei ole HL10-pidikettä tai EHS-kaapelia, nosta luuri käsin tai
paina pöytäpuhelimen kuulokepainiketta .

VIHJE Jos et kuule valintaääntä, avaa sivupaneeli ja siirrä keskimmäistä säädintä (A–G). A
toimii useimmissa pöytäpuhelimissa. Cisco-puhelimia käytettäessä aseta säädin D-asentoon.

2 Soita puhelu puhelinohjelmistolla, matkapuhelimella tai pöytäpuhelimella.

Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen
Voit vastata puheluun tai lopettaa puhelun napauttamalla tukiaseman äänipainiketta

 tai kuulokkeen puhelupainiketta.
VIHJE Kuulokkeen puhelintoimintojen ohjaaminen tietokoneesta edellyttää Poly-ohjelmistoa ja
yhteensopivaa puhelinohjelmistoa. Katso kohta Ohjelmiston lataaminen.

Vastaaminen toiseen puheluun
1 Vastaa toiseen puheluun painamalla puhelun aikana kuulokkeen puhelupainiketta 2

sekuntia.
Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.

2 Jos haluat siirtyä puhelusta toiseen, paina kuulokkeen puhelupainiketta kahden sekunnin
ajan.

• Kuulokkeen äänenvoimakkuus Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä
äänenvoimakkuuden säätöpyörää eteen- ja taaksepäin.

• Pöytäpuhelimen äänenvoimakkuus Jos äänesi kuuluu liian suurella tai pienellä
äänenvoimakkuudella puhelun aikana, voit säätää pöytäpuhelimen mikrofonin
äänenvoimakkuutta tukiaseman sivusta käyttöpaneelin takaa. Jos soittajan
äänenvoimakkuus on liian suuri tai pieni, säädä äänenvoimakkuutta tukiaseman
säätimestä.

• Tukiaseman soittoäänen voimakkuus Tukiaseman soittoäänen voimakkuutta voi säätää
tukiaseman vasemmasta sivusta. Soittoääni ilmoittaa saapuvasta puhelusta, kun kuuloke
ei ole päässäsi. Valittavissa on neljä tukiaseman soittoääniasetusta: pois käytöstä, pieni,
keskitaso ja suuri.

Peruskäyttö

Perustiedot
kuulokkeesta

Soittaminen,
vastaaminen,
lopettaminen

Äänenvoimakkuuden
säätäminen
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Kuulokkeen mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen (puhelinohjelmisto)
Soita koepuhelu puhelinohjelmistolla ja säädä ohjelmiston ja PC:n äänenvoimakkuutta.

Mykistä kuuloke puhelun aikana painamalla kuulokkeen mykistyspainiketta. Kun mykistys
on käytössä, tukiaseman painike on punainen. Poista mykistys painamalla kuulokkeen
puhelupainiketta tai tukiaseman aktiivista äänipainiketta.

• Napauta kuulokkeiden puhelupainiketta  käyttääksesi Microsoft Teamsia (edellyttää
Teams-työpöytäsovellusta).

• Paina kuulokkeiden puhelupainiketta  kaksi sekuntia käyttääksesi Skype for Businessia
(edellyttää Skype for Business -työpöytäsovellusta).

• Määritä kohdepuhelin Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelmassa

Järjestelmän ollessa valmiustilassa voit muuttaa puhelun oletuslinjaa tai äänikanavaa
pitämällä tukiasemassa olevaa äänipainiketta painettuna neljän sekunnin ajan, kunnes
vihreä valo välähtää neljä kertaa. Mukauta Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelmassa.

Avaa äänikanava tai käynnistä valintaääni painamalla kuulokkeen puhelupainiketta 1
sekunnin ajan, kun järjestelmä on valmiustilassa. Oletustukiaseman äänipainikkeeseen
syttyy vihreä valo.

Ääni pysyy laitteessa, jolla vastaat puheluun (jos vastaat kuulokkeella, ääni kuuluu
kuulokkeesta ja jos vastaat matkapuhelimella, ääni kuuluu matkapuhelimesta).

1 Voit siirtää puhelun kuulokkeesta matkapuhelimeen painamalla tukiaseman
matkapuhelinpainiketta kolmen sekunnin ajan. Vihreä LED-valo sammuu.

2 Voit siirtää puhelun matkapuhelimesta kuulokkeeseen painamalla tukiaseman
matkapuhelinpainiketta kerran. Vihreä LED-valo syttyy.

Voit toistaa ääntä tietokoneesta tai mobiililaitteesta painamalla tietokoneen tai
mobiililaitteen äänipainiketta tukiasemasta ja aloittamalla sitten äänen toistamisen.

Voit vaimentaa puheluissasi kuuluvaa ympäristön hälyä.

Mukauta toimintoa Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelmassa.

Voit yhdistää minkä tahansa kahden laitteen äänen pitämällä samanaikaisesti pohjassa
mitkä tahansa kaksi tukiaseman kolmesta painikkeesta, kunnes LED-valot palavat
vihreänä

Neuvottelupuheluun voi liittää kolme lisäkuuloketta.

Savi-kuulokemikrofonin liittäminen automaattisesti

1 Kiinnitä puhelun aikana lisäkuuloke pääkäyttäjän lataustelineeseen.
Tukiaseman liittymisvalo välkkyy vihreänä.

2 Pääkäyttäjä kuulee ilmoituksen "Conference requested” (neuvottelupuhelupyyntö).
Pyynnön voi hyväksyä painamalla pääkäyttäjän kuulokkeen puhelupainiketta. Tukiaseman
liittymisvalo palaa keltaisena merkkinä neuvottelupuhelutilasta. Voit tarkastella
neuvottelupuhelun tilaa Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelmassa.

Savi-kuulokkeiden liittäminen manuaalisesti

1 Paina puhelun aikana tukiaseman liittämispainiketta.
Tukiaseman liittymisvalo välkkyy keltaisena ja vihreänä.

Mykistys

Microsoft-
puhelinohjelmistojen

käyttäminen

Puhelun oletuslinjan
muuttaminen

Valintaäänen
käynnistäminen

Äänen siirtäminen
matkapuhelimeen

Äänen suoratoisto

Vaimenna toimiston
hälyä

Neuvottelupuhelu

Neuvottelupuhelun
aloittaminen
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2 Jos käytössäsi on lisäkuulokkeet, pidä äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta painettuna tai
käännä äänenvoimakkuuden säätöpyörää ylöspäin, kunnes kuulokkeen LED-valo syttyy.
Menetelmä vaihtelee mallin mukaan.

3 Pääkäyttäjä kuulee ilmoituksen "Conference requested” (neuvottelupuhelupyyntö).
Pyynnön voi hyväksyä painamalla pääkäyttäjän kuulokkeen puhelupainiketta. Tukiaseman
liittymisvalo palaa keltaisena merkkinä neuvottelupuhelutilasta. Voit tarkastella
neuvottelupuhelun tilaa Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelmassa.

Neuvottelupuhelun lopettaminen

1 Lisäkuulokkeet pysyvät lisäkuulokkeina useissa puheluissa. Poista lisäkuuloke painamalla
lisäkuulokkeen puhelupainiketta tai telakoimalla pääkäyttäjän kuuloke lataustelineeseen.
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Äänitiloja on kaksi: laajakaista (oletus) ja multimedia (laadukas ääni multimedian
kuunteluun).

Voit optimoida äänenlaadun painamalla kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta
neljä sekuntia, kun järjestelmä on valmiustilassa. Tukiasema vaihtaa äänitilaa jokaisen 4
sekunnin painalluksen jälkeen. Määritettävissä myös Poly Lens -työpöytäsovellus -
ohjelmassa.

Pakkauksen kuuloke ja tukiasema ovat liitettyinä toisiinsa. Jos haluat käyttää uutta
kuuloketta tai nykyinen kuuloke on liitettävä uudelleen (tukiasemassa oleva
liittämispainike palaa punaisena), laitteiden välille voidaan muodostaa pariliitos
seuraavasti.

Liittämispainike on Bluetooth-painikkeen alla tukiaseman etuosassa.

Tukiaseman liittämispainikkeen LED-valo

Tukiaseman liittämisen LED-valo Tukiaseman tila

Vilkkuu vihreänä ja punaisena Pääkuulokkeen liittämistila

Palaa vihreänä Tukiasemaan liitetty pääkuuloke

Palaa keltaisena Käynnissä oleva neuvottelupuhelu
lisäkuulokkeilla

Palaa punaisena Kuuloketta ei ole liitetty

Vilkkuu vihreänä 3 kertaa ja keltaisena 2 kertaa Suojaustaso vaihdettu parannetusta vakioon

Toimintasäteen asettaminen
Toimintasäteen muuttaminen voi kohentaa tietokonesovelluksen äänenlaatua, parantaa
käyttäjätiheyttä tai rajoittaa käyttäjämäärää.

Voit säätää toimintasäteen asetusta Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelmassa.

Asetus Toimintasäde

Suuri (oletus) enintään 100 m

Keskikokoinen enintään 45 metriä

Pieni enintään 15 metriä

Automaattinen liitäntätoiminto
Uuden kuulokkeen telakoiminen järjestelmän ollessa valmiustilassa liittää sen
automaattisesti tukiasemaan ja tekee siitä pääkuulokkeen. Liittämistilassa tukiaseman
LED-valo vilkkuu vihreänä/punaisena ja pysyy vihreänä, kun liittäminen on valmis.

Manuaalinen liitäntätoiminto
Kun järjestelmä on valmiustilassa ja kuuloke on telakoitu, paina tukiaseman
liittämispainiketta kahdesti. Liittämisen merkkivalo vilkkuu punaisena ja vihreänä. Kun
tukiaseman liittämisvalo palaa vihreänä, kuuloke ja tukiasema on liitetty toisiinsa.

Muut ominaisuudet

Äänenlaadun optimointi

Tukiasemassa oleva
liittämispainike
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Manuaalinen OTA-liittymä
1 Kun järjestelmä on valmiustilassa ja kuuloketta ei ole telakoitu, paina tukiaseman

liittämispainiketta kahdesti. Liittämisen merkkivalo vilkkuu vihreänä ja punaisena.

2 Paina kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta, kunnes LED-valo syttyy. Kun
vapautat painikkeen, kuulet ilmoituksen ”pairing” (muodostetaan pariliitosta). Kun
tukiaseman liittämisvalo palaa vihreänä, kuuloke ja tukiasema on liitetty toisiinsa ja kuulet
ilmoituksen ”pairing successful” (pariliitos muodostettu). ”Base connected” (tukiasema
yhdistetty).
HUOMAUTUS Jos tukiaseman liittämisestä kertova LED-valo muuttuu punaiseksi vilkuttuaan
ensin punaisena/vihreänä, liittämisyritys on epäonnistunut ja se täytyy toistaa.

Liittämisen keskeyttäminen
Jos tukiasema on liittämistilassa ja haluat, että tukiasema lakkaa etsimästä kuuloketta,
paina liittämispainiketta uudelleen. Liittämisen merkkivalo palaa punaisena neljän
sekunnin ajan ja palaa sen jälkeen ennalleen.

OTA-liittymän poisto käytöstä
Savi-järjestelmään sisältyy OTA-liittymän käyttömahdollisuus. Tämä liittämistila olisi hyvä
estää vuorotyökohteissa.

Kun järjestelmä on valmiustilassa, OTA-liittymän voi poistaa käytöstä pitämällä
liittämispainiketta ja tukiaseman tietokonepainiketta painettuna samanaikaisesti, kunnes
tukiaseman tietokonepainikkeen LED-valo välkkyy (vihreänä, kun liittymä on käytössä ja
punaisena, kun liittymä on pois käytöstä).

Voit muuttaa asetuksia Poly Lens -työpöytäsovellus -sovelluksessa.
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Kuuloke on epävakaa. Kun käytät kuuloketta, mikrofonin tulee olla mahdollisimman
lähellä poskea kuitenkaan sitä koskettamatta. Mikrofonia voi
säätää sisäänpäin kääntämällä kuulokkeen korvaosaa. Katso
kohta Kuulokkeen asettaminen päähän.

Puheaika on selvästi aiempaa
lyhyempi jopa täyden latauksen
jälkeen.

Akun käyttöikä on loppumassa. Ota meihin yhteyttä
osoitteessa poly.com/support.

Milloin ladattava akku on
vaihdettava?

Vaihda akku 3 vuoden tai 300 latauskerran jälkeen sen
mukaan, kumpi saavutetaan ensin.

Kuulokkeesta ei kuulu
valintaääntä.

Varmista, että kuuloke on ladattu.

Varmista, että kuuloke on liitetty tukiasemaan. Katso kohta 
Tukiaseman liittäminen.

Paina tukiasemassa olevaa pöytäpuhelimen
puhelupainiketta.

Varmista, että pidike nostaa kuulokkeen tarpeeksi ylös, jotta
ohjausmoduuli toimii oikein. Säädä pidikettä tarvittaessa
korkeammalle.

Siirrä tukiaseman asetussäädintä, kunnes valintaääni kuuluu.
Oletusasetus A toimii useimmissa puhelimissa. Katso kohta 
Puhelun soittaminen pöytäpuhelimella.

Hienosäädä äänenvoimakkuutta kuulokkeen
puhelunhallintapainikkeella. Katso kohta Kuulokkeen
äänenvoimakkuuden säätäminen.

Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian hiljainen, säädä
kuuntelun äänenvoimakkuus tukiaseman pääsäätimellä.
Katso kohta Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Linjalla on häiriöitä. Varmista, että tukiaseman ja tietokoneen välinen etäisyys on
vähintään 30 cm ja tukiaseman ja puhelimen välinen etäisyys
on vähintään 15 cm. Jos etäisyyden muuttaminen ei auta,
kuulokkeesi on ehkä lähellä toimintasäteen rajaa. Siirry
lähemmäksi tukiasemaa. Katso kohta Tukiaseman
asettaminen paikalleen.

Ääni on vääristynyt. Vähennä pöytäpuhelimen puheäänen voimakkuutta ja/tai
kuunteluvoimakkuutta tukiasemasta. Useimmissa
puhelimissa sopiva asetus on 3. Katso kohta Kuulokkeen
äänenvoimakkuuden säätäminen.

Jos pöytäpuhelimessasi on äänenvoimakkuuden säädin,
vähennä äänenvoimakkuutta, kunnes vääristymä häviää.

Jos vääristymä ei häviä, vähennä kuulokkeen vastaanotetun
äänen voimakkuutta. Katso kohta Kuulokkeen
äänenvoimakkuuden säätäminen.

Varmista, että tukiaseman ja tietokoneen välinen etäisyys on
vähintään 30 cm ja tukiaseman ja puhelimen välinen etäisyys
on vähintään 15 cm. Katso kohta Tukiaseman asettaminen
paikalleen.

Kuulokkeen ääni kaikuu. Vähennä pöytäpuhelimen puheäänen voimakkuutta ja/tai
kuunteluvoimakkuutta tukiasemasta. Useimmissa
puhelimissa sopiva asetus on 3. Katso kohta Kuulokkeen
äänenvoimakkuuden säätäminen.

Vianmääritys

Kuulokemikrofoni
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Jos äänitaso on liian alhainen tässä asennossa, lisää
kuulokkeen äänenvoimakkuutta. Katso kohta Kuulokkeen
äänenvoimakkuuden säätäminen.

Jos puheäänen voimakkuus on liian hiljainen tässä asennossa,
varmista, että kuulokkeen mikrofoni on mahdollisimman
lähellä suutasi.

Siirrä tukiaseman asetussäädintä, kunnes valintaääni kuuluu.
Oletusasetus A toimii useimmissa puhelimissa. Katso kohta 
Puhelun soittaminen pöytäpuhelimella.

Puhekumppanini kuulee puhelun
taustalla surinaa.

Siirrä tukiasema kauemmas puhelimesta. Katso kohta 
Tukiaseman asettaminen paikalleen.

Jos tukiaseman virtalähde on liitetty jatkojohtoon, kytke se
suoraan pistorasiaan.

Luuripidike on asennettu,mutta
se ei nosta luuria.

Tarkista, että luuripidikkeen virtajohto on kunnolla kiinni
tukiaseman luuriliittimessä.

Pariliitosongelmat Varmista, että tukiasemassa oleva Bluetooth-LED-valo
vilkkuu punaisena ja sinisenä painamalla Bluetooth-
painiketta neljän sekunnin ajan.

Varmista, että Bluetooth-matkapuhelin on hakutilassa.

Kun Bluetooth-yhteys on aktiivinen, tukiasemassa oleva
Bluetooth-LED-valo palaa tasaisesti sinisenä.

Miksi tukiasema ei muodosta
yhteyttä matkapuhelimeeni
automaattisesti uudelleen?

Varmista, että Poly Lens -työpöytäsovellus on asennettu.

Voit säätää asetusta Automaattinen yhdistäminen
matkapuhelimeen Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelmassa.

Kun käytän Poly VVX -puhelimen
kanssa EHS-kaapelia ja vastaan
puheluun kuulokkeiden kautta,
puhelu katkeaa.

Tämä ongelma on tiedossamme. Vastaa puheluun painamalla
jotakin tukiaseman äänipainikkeista (tietokone/
matkapuhelin/pöytäpuhelin).

Kun valitsen numeron
puhelinohjelmistosovelluksesta,
mitään ei tapahdu.

Varmista, etää kuulokkeen akku on ladattu täyteen.

Varmista, että kuuloke on liitetty tukiasemaan. Katso kohta
Kuulokkeen liittäminen.

Tarkista, että Poly-ohjelmisto on asennettu. Voit ladata
ohjelmiston osoitteesta poly.com/software.

Valitse numero järjestelmän tukemasta
puhelinohjelmistosovelluksesta. Voit tarkistaa tuetut
puhelinohjelmistosovellukset osoitteesta poly.com/software.

Jos Poly-ohjelmistoa ei ole asennettu eikä käytössä ole
yhteensopivaa puhelinohjelmistosovellusta, paina ensin
tukiaseman tietokonepuhelupainiketta ja valitse sitten
numero, vastaa puheluun tai lopeta puhelu käyttämällä
puhelinohjelmistosovellusta.

Varmista tietokoneen Äänet-ohjauspaneelista (Windows) tai
järjestelmäasetusten Ääni-paneelista (Mac), että kuuloke on
valittu oletusäänilaitteeksi.

Pöytäpuhelin

Matkapuhelin

Puhelinohjelma
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Käynnistä tietokone uudelleen.

Miten käytän Microsoft Teamsia
tai Skype for Businessia?

• Paina kuulokemikrofonin puhelupainiketta  käyttääksesi
Microsoft Teamsia (edellyttää sovelluksen asentamista).

• Paina kuulokemikrofonin puhelupainiketta  kaksi sekuntia
käyttääksesi Skype for Businessia (edellyttää sovelluksen
asentamista).

• Määritä kohdepuhelin Poly Lens -työpöytäsovellus -
ohjelmassa.

Toimiiko Microsoft Teamsiin
yhdistetty kuulokemikrofonini
myös muiden
puhelinohjelmistojen kanssa?

Toimii. Vaikka kuulokemikrofonisi on optimoitu Microsoft
Teamsia varten, se voidaan säätää myös muiden tuettujen
puhelinohjelmistojen kanssa käytettäväksi. Määritä
kohdepuhelin Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelmassa.

Kun määrität toisen puhelinohjelmiston, puhelupainike ei
yhdistä Microsoft Teamsiin.

Puheen ja/tai kuuntelun
äänenvoimakkuus on liian matala
tai liian korkea.

Säädä kuulokkeen kuuntelun äänenvoimakkuutta
äänenvoimakkuuden säätöpainikkeella.

Säädä kuuntelun/puheen äänenvoimakkuuksia tietokoneen
äänen ohjauspaneelista tai järjestelmäasetuksista.

Säädä kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuutta
puhelinohjelmistosovelluksesta.

Ääni on vääristynyt tai ääni
kaikuu kuulokkeessa.

Vähennä puheen ja/tai kuuntelun äänenvoimakkuutta
tietokoneen puhelinohjelmistosovelluksesta.

Käännä mikrofoni leukaasi kohti.

Jos vääristymä ei häviä, vähennä kuulokkeen
äänenvoimakkuutta.

Tietokoneen kaiuttimista ei kuulu
enää ääntä.

Windows XP -järjestelmät
• Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Äänet ja äänilaitteet >

Ääni > Toistaminen ja muuta oletusasetukseksi tietokoneen
kaiuttimet Savi-kuulokkeen sijaan. Vahvista muutos
napsauttamalla OK-painiketta.

Windows Vista ja Windows 7 -järjestelmät

• Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Äänet > Toistaminen ja
muuta oletusasetukseksi tietokoneen kaiuttimet Savi-
kuulokkeen sijaan. Vahvista muutos napsauttamalla OK-
painiketta.

Mac OS X

• Valitse omenavalikosta System Preferences
(Järjestelmäasetukset) ja osoita Sound (Ääni) -painiketta.

• Valitse Output (Lähtö) ja sitten Internal Speakers (Sisäiset
kaiuttimet) tai halulamasi kaiutin.

Ei audio-yhteyttä
tietokoneeseen.

Irrota USB-johto ja virtajohto jalustasta. Kytke virtajohto
ensin takaisin. Odota, että virta-LED syttyy ja kytke sitten
USB-johto. Lopeta ja käynnistä uudelleen tietokoneesi
äänisovellus tai puhelinohjelmisto.
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Sisältö voi vaihdella tuotteen mukaan.

Kuulokemikrofoni Pääyksikkö

Pään yli -pääsanka Niskan takana pidettävä pääsanka

USB-kaapeli
Puhelinkaa

peli
Virtalähde ja

liitinsovittimet

Kuulokkeen asennussarja, johon sisältyy
korvasangat, korvanapit ja pehmusteet Pikaopas

Pakkauksen sisältö
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Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?
poly.com/support

Valmistaja:

Plantronics, Inc. Plantronics B.V. Plantronics Ltd.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2021 Poly. Bluetooth on Bluetooth SIG Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Plantronics Inc:n valmistama.

Mallin tunnus: S8240 CDM/S8240-M CDM USB-A/USB-C (saattaa sisältää tunnisteen /A
tai /S), S8245 CDM/S8245-M CDM USB-A/USB-C (saattaa sisältää tunnisteen /A tai /S).
Järjestelmä: Savi 8240/8245 Office (-M) -mallissa on W8200B-/W8200B1-tukiasema
(saattaa sisältää tunnisteen /A tai /S) ja S8240T-kuulokkeet (saattaa sisältää
tunnisteen /A tai /S).

214488-10 11.21
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