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Yhdistä kuuloke kaavion mukaisesti.

OR

NO HEADSET PORT

HEADSET PORT

HUOMAUTUS Tukiaseman asetukset

Pöytäpuhelin Asetus (tukiaseman pohjassa)

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

• 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.

Laitteiden yhdistäminen

Pöytäpuhelimen
käyttötilan tiedot
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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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:02 :04

:02

:06

Alexa* Microsoft Teams*

Siri/Google Now

Äänenvoimakkuus

Merkkivalot

Soita

Microsoft Teams (edellyttää Teams-mallia ja -sovellusta)

Virta

Siri®, Google
Now

Älypuhelintoiminto: oletusarvoinen puheohjaus on käytettävissä vain, kun
kuulokemikrofonisi on tukiaseman toimintasäteen ulkopuolella ja yhdistetty
älypuhelimeesi

Bluetooth®-pariliitos

Alexa Älypuhelintoiminto: puheohjaus (vaatii sovelluksen)

Mykistys

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

Yleiskatsaus

Kuulokkeen osat
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

13

11

10

12

1 Tietokonepainike 8 Luuripidikkeen liitin
2 Microsoft Teams -painike (vain Teams-

mallissa)
9 Puhelinkaapelin liitin

3 Bluetooth-valo 10 Bluetooth-pariliitospainike
4 Pöytäpuhelinpainike 11 Pöytäpuhelimen kuunteluvoimakkuus
5 LED-latausvalo 12 Pöytäpuhelimen puheäänen

voimakkuus
6 USB-portti 13 Pöytäpuhelimen asetussäädin
7 Verkkoliitin

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.

Tukiasema

Varusteet
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Järjestelmässä on tukiasema ja yhteensopiva Bluetooth-kuulokemikrofoni.

Kuulokkeen ja tukiaseman välille on muodostettu jo valmiiksi pariliitos. Pariliittäminen
uudelleen:

1 Katkaise kuulokkeen virta ja paina puhelupainiketta, kunnes kuulet "pairing"
(pariliitostilassa) -ilmoituksen.

2 Aseta tukiasema pariliitostilaan painamalla tukiaseman takana olevaa Bluetooth-
pariliitospainiketta  kaksi sekuntia, kunnes näyttöpaneelin Bluetooth-kuvake  vilkkuu
sinisenä ja punaisena.

Pariliitos on valmis, kun kuulet ilmoituksen "Pairing successful" (pariliitos onnistunut) ja
"Base connected" (yhdistetty tukiasemaan) ja Bluetooth-kuvake  palaa sinisenä.

HUOMAUTUS Kuulokkeeseen voi yhdistää pariliitoksella enintään kahdeksan laitetta, mutta
kerrallaan voi olla käytössä vain kaksi yhteyttä. Tähän määrään sisältyy tukiasema.

1 Aseta kuuloke pariliitostilaan katkaisemalla virta kuulokkeesta ja painamalla
puhelupainiketta, kunnes kuulet ilmoituksen "pairing" (muodostetaan pariliitosta).

2 Paina puhelupainiketta, kunnes kuulet tilailmoituksen "pairing" (muodostetaan
pariliitosta) ja kuulokkeen merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä.

3 Kytke Bluetooth toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
• iPhone Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*

• Android Settings (Asetukset) > Bluetooth On (Bluetooth käytössä) > Scan for devices (Etsi
laitteita)*

HUOMAUTUS * Valikot voivat vaihdella laitteittain.

4 Valitse “Poly V4240 Series.”
Kun pariliitos on muodostettu, kuulet ilmoituksen ”pairing successful” (pariliitos valmis) ja
merkkivalot lopettavat vilkkumisen.
HUOMAUTUS Kuulokkeeseen voi yhdistää pariliitoksella enintään kahdeksan laitetta, mutta
kerrallaan voi olla käytössä vain kaksi yhteyttä. Tähän määrään sisältyy tukiasema.

Katkaise kuulokkeen virta ja paina puhelupainiketta, kunnes kuulet "pairing"
(pariliitostilassa) -ilmoituksen.

Pariliitos

Pariliitä kuulokkeet
tukiasemaan

Pariliitoksen
muodostaminen

mobiililaitteeseen

Pariliitostila
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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 Plantronicsin toimittamaa
akkutyyppiä.

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.
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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. Kuulokkeen latausmerkkivalo vilkkuu kuulokkeen
latautuessa ja sammuu, kun lataus on valmis. Lataa ainakin 20 minuuttia ennen
ensimmäistä käyttöönottoa. Kuulokkeen akun lataaminen täyteen kestää noin kolme
tuntia.

Vara-akun lataaminen
Lataa vara-akku kytkemällä laturi USB-virtalähteeseen. LED-valo vilkkuu latauksen
aikana. Voit vaihtaa kuulokemikrofonin akun myös puhelun aikana.

Akun vaihtaminen puhelun aikana
Voit vaihtaa kuulokemikrofonin akun myös puhelun aikana.

1 Irrota kuulokemikrofonin akku puhelun aikana. Kuulokemikrofoni mykistetään.

2 Aseta tilalle ladattu vara-akku.

3 Kuulet "base connected" (tukiasema yhdistetty) ja "mute off" (mykistys poistettu), kun
akku on vaihdettu ja puhelu on yhdistetty uudelleen.

Kuulokemikrofonin yhdellä latauksella saa jopa 5 tuntia puheaikaa. Akun vaihtaminen
mahdollistaa rajattoman puheajan.

Kuulokkeen akun tilan selvittäminen:

• Käynnistä kuuloke ja kuuntele tilailmoituksia.

• Näytä ohjelmassa Poly Lens -sovellus

Kuulokkeen ja vara-
akun lataaminen

Puheaika

Kuulokkeen akun tila
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Voit mukauttaa laitteen toimintaa määrittämällä lisäasetuksia ja valintoja Poly Lens -
sovellusillä. 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 -sovelluksessa.

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

Päivitä laiteohjelmisto tietokoneen kautta Poly Lens -sovellusillä. Lataa päivitys
osoitteesta poly.com/lens.

Kun laiteohjelmistoa päivitetään:

• Älä käytä Poly-laitetta ennen kuin päivitys on valmis.

• Katkaise Poly-laitteen sekä siihen liitettyjen puhelinten, tablettien, tietokoneiden ja
muiden laitteiden yhteys.

• Älä aloita toista päivitystä toisesta laitteesta.

• Älä suoratoista mediasisältöä.

• Älä vastaa puheluihin tai soita puheluita.

Ohjelmiston lataaminen

Laiteohjelmiston
päivitys
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:02 :04

:02

:06

Alexa* Microsoft Teams*

Siri/Google Now

Kytke tai katkaise virta kytkimellä .

Paina puhelupainiketta , kunnes kuulet ilmoituksen "power on" (virta kytketty) tai
"power off" (virta katkaistu).

• Kuulokkeen äänenvoimakkuus Hienosäädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta kuulokkeen
äänenvoimakkuuden lisäys- (+) ja vähennyspainikkeilla (-).

• Pöytäpuhelimen äänenvoimakkuus Jos äänesi kuuluu liian suurella tai pienellä
äänenvoimakkuudella puhelun aikana, voit säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta 
tukiaseman pohjasta. Jos soittajan ääni kuuluu liian suurella tai pienellä
äänenvoimakkuudella, säädä kuuntelun äänenvoimakkuutta .

• Tukiaseman soittoäänen voimakkuus Säädä tukiaseman soittoäänen voimakkuuden
asetusta Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelmassa. Soittoääni ilmoittaa saapuvasta
puhelusta, kun kuuloke ei ole päässäsi.

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

Tukiaseman etupaneelissa on kaksi äänipainiketta : tietokone ja pöytäpuhelin.
Painikkeiden avulla voit vaihtaa puhelinlinjaa/äänikanavaa.

Soittaminen (tietokone tai pöytäpuhelin)
1 Napauta tukiaseman näytön äänipainiketta . Kuulokkeesta kuuluu valintaääni.

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

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

2 Soita puhelu puhelinohjelmistolla tai pöytäpuhelimella.

Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen
Puheluun voi vastata ja sen voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

Peruskäyttö

Virta päälle/pois

Virran kytkeminen

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Soittaminen,
vastaaminen,
lopettaminen
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• Napauta kuulokkeen puhelupainiketta .
• Tietokone tai pöytäpuhelin: napauta vastaavaa äänipainiketta .

Vain pöytäpuhelin: jos sinulla ei ole HL10-pidikettä tai EHS-kaapelia, paina puhelimen
kuulokepainiketta  tai nosta luuri käsin vastatessasi puheluun ja laske luuri takaisin alas
lopettaessasi puhelun.

Mykistys
Voit mykistää kuulokkeen tai poistaa mykistyksen painamalla mykistyspainiketta .

Puhelun asettaminen pitoon
Aktiivisen puhelun asettaminen pitoon tai pidossa olevan puhelun jatkaminen:

• Paina kuulokkeen puhelupainiketta  2 sekuntia.

• Tietokone tai pöytäpuhelin: Paina tukiaseman vastaavaa äänipainiketta  2 sekunnin
ajan. Painike vilkkuu punaisena puhelun ollessa pidossa.

HUOMAUTUS Kaksi pöytäpuhelinpuhelua voidaan asettaa pitoon vain pöytäpuhelimesta.

Vaihtaminen puhelujen välillä
Vaihtaminen puhelujen välillä:

• Paina kuulokkeen puhelupainiketta  2 sekuntia.

• Tietokone tai pöytäpuhelin: Napauta tukiaseman vastaavaa äänipainiketta. Painike
vilkkuu punaisena puhelun ollessa pidossa.

HUOMAUTUS Kahden pöytäpuhelinpuhelun välillä voidaan vaihtaa vain pöytäpuhelimessa.

Pääset käyttämään Microsoft Teams -työpöytäsovellusta napauttamalla joko tukiaseman

tai kuulokkeiden Teams-painiketta . Tukiaseman Teams-painike syttyy palamaan, kun
sinulla on kokous tai kun olet saanut ilmoituksen.

VIHJE Kuulokkeiden puhelupainike  on myös Teams-painike.

• Kun puhelu ei ole käynnissä, voit avata Microsoft Teams -sovelluksen tietokoneelle

napauttamalla Teams-painiketta .
• Kun tukiaseman Teams-painike vilkkuu violettina, voit liittyä kokoukseen napauttamalla

painiketta.
• Kun tukiaseman Teams-painike palaa violettina, voit tarkastella Teams-ilmoituksia

napauttamalla painiketta.
HUOMAUTUS Edellyttää Teams-mallia ja -työpöytäsovellusta. Teams-mobiilisovellusta ei
tueta.

Microsoft Teams -
sovelluksen

käynnistäminen (vain
Teams-malli)
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Siri, Google Assistant™, Cortana Voit ottaa älypuhelimen puheohjauksen käyttöön
pitämällä puhelupainiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Odota, että puhelin pyytää
komentoa ottaa käyttöön puheohjaus, haku ja muut älypuhelimen ääniohjaustoiminnot.
HUOMAUTUS Puheohjaus on käytettävissä vain, kun kuulokemikrofonisi on pääyksikön
toimintasäteen ulkopuolella ja yhdistetty älypuhelimeesi.

Voit muuttaa oletuksena olevan lähtevän puhelun linjan tai äänikanavan Poly Lens -
sovellus -ohjelmassa.

Kuulokkeiden punaisena vilkkuva merkkivalo kertoo muille, että puhut puhelua. Voit
muuttaa asetuksia Poly Lens -sovellus -sovelluksessa.

Muut ominaisuudet

Puheohjaus
(älypuhelintoiminto)

Oletuslinjan
muuttaminen

Linjan merkkivalo
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Kuulokkeesta ei kuulu
valintaääntä.

• Varmista, että kuuloke on ladattu.

• Varmista, että kuuloke on pariliitetty tukiasemaan. Katso
kohta Pariliitä kuulokkeet tukiasemaan.

• Siirrä tukiaseman pohjassa olevaa asetussäädintä (A--F),
kunnes valintaääni kuuluu. Oletusasetus A toimii useimmissa
puhelimissa.
HUOMAUTUS Cisco-puhelimia käytettäessä aseta säädin D-
asentoon. EHS-kaapelilla kytkettyjä Cisco-puhelimia käytettäessä
aseta säädin A-asentoon.

• Varmista, että pöytäpuhelin on kytketty oikein tukiasemaan.
Katso Pöytäpuhelimen käyttötilan tiedot.

• Jos tukiasema on kytketty pöytäpuhelimen kuulokeporttiin
, valintaäänen saa kuuluviin painamalla pöytäpuhelimen

kuulokepainiketta.

• Jos tukiasema on kytketty pöytäpuhelimen kuulokeporttiin
, valintaäänen saa kuuluviin painamalla pöytäpuhelimen

kuulokepainiketta ja tukiaseman pöytäpuhelinpainiketta .

• Jos tukiasema on kytketty luurin porttiin, valintaäänen saa
kuuluviin nostamalla luurin (jos käytössä ei ole EHS-kaapelia
tai HL10-pidikettä).

• Varmista, että HL10-pidike nostaa kuulokkeen tarpeeksi ylös,
jotta ohjausmoduuli toimii oikein. Säädä pidikettä
tarvittaessa korkeammalle.

• Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta. Katso 
Äänenvoimakkuuden säätäminen.

• Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian hiljainen, säädä
kuuntelun äänenvoimakkuus tukiaseman pääsäätimellä.
Katso Äänenvoimakkuuden säätäminen.

Voinko yhdistää
kuulokemikrofonin
matkapuhelimeen ja tukiasemaan
samanaikaisesti?

Kyllä, kuulokemikrofoni muistaa jopa kahdeksan laitetta,
mutta sen voi yhdistää samanaikaisesti enintään kahteen
laitteeseen. Tukiasema mukaan lukien.

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 Tukiaseman asettaminen
paikalleen.

Ääni on vääristynyt. • Vähennä pöytäpuhelimen puheäänen voimakkuutta ja/tai
kuunteluvoimakkuutta tukiasemasta. Useimmissa
puhelimissa sopiva asetus on 2. Katso Äänenvoimakkuuden
säätäminen.

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

• Jos vääristymä ei häviä, vähennä kuulokkeen vastaanotetun
äänen voimakkuutta. Katso Äänenvoimakkuuden
säätäminen.

• Varmista, että tukiaseman ja tietokoneen välinen etäisyys on
vähintään 30 cm ja tukiaseman ja puhelimen välinen etäisyys

Vianmääritys

Kuulokemikrofoni
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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 2. Katso Äänenvoimakkuuden
säätäminen.

• Jos äänitaso on liian alhainen tässä asennossa, lisää
kuulokkeen äänenvoimakkuutta. Katso Äänenvoimakkuuden
säätäminen.

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

Puhekumppanini kuulee puhelun
taustalla surinaa.

• Siirrä tukiasema kauemmas puhelimesta. Katso kohta 
Tukiaseman asettaminen paikalleen.

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

En pysty aktivoimaan Siriä tai
Google Now'ta
kuulokemikrofonissa.

Älypuhelimen oletusavustaja on vain matkapuhelimessa
käytettävä toiminto, eikä se ole käytettävissä, kun
kuulokemikrofoni on pääyksikön toimintasäteen sisällä.

• Varmista, että kuulokemikrofonisi ei ole tukiaseman
toimintasäteen sisällä

• Varmista, että kuuloke on yhdistetty älypuhelimeen
pariliitoksella

• Katso Ääniohjaus

Luuripidike on asennettu, mutta
se ei nosta luuria.

• Tarkista, että luuripidikkeen virtajohto on kunnolla kiinni
tukiaseman luuriliittimessä.

Kun valitsen numeron
puhelinohjelmistosovelluksesta,
mitään ei tapahdu.

• Varmista, etää kuulokkeen akku on ladattu täyteen.

• Varmista, että kuuloke on pariliitetty tukiasemaan. Katso
kohta Pariliitä kuulokkeet tukiasemaan.

• Varmista, että Poly Lens -työpöytäsovellus on asennettu.
Lataa: poly.com/lens.

• Jos Poly Lens -työpöytäsovellus-ohjelmistoa ei ole asennettu
eikä käytössä ole yhteensopivaa puhelinohjelmistoa, paina
ensin tukiaseman äänipainiketta ja soita/lopeta puhelu tai
vastaa puheluun käyttämällä puhelinohjelmistosovellusta.

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

• Käynnistä tietokone uudelleen.

Pöytäpuhelin

Puhelinohjelma
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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 10- ja Windows 8 -järjestelmät
• Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Äänet ja äänilaitteet >

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

Windows Vista ja Windows 7 -järjestelmät

• Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Äänet > Toistaminen ja
muuta oletusasetukseksi tietokoneen kaiuttimet 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.

(Vain Teams-malli) Miten voin
käyttää Microsoft Teamsiä?

• Pääset käyttämään Microsoft Teamsiä napauttamalla
kuulokkeiden puhelupainiketta  tai tukiaseman Teams-

painiketta . Katso kohta Microsoft Teams -sovelluksen
käynnistäminen.

• Määritä kohdepuhelinohjelmisto Poly Lens -työpöytäsovellus
-ohjelmassa

(Vain Teams-malli) 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 Teamsiin

• Ei mene Teams-ilmoituksiin

• Ei käynnistä Cortanaa
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