
Voyager 5200 UC
Bluetooth-kuuloke

Käyttöopas



Sisällys
Kuulokkeen osat 3

USB-Bluetooth-sovitin 4

Latauskotelon osat 5

Kuulokkeen lataaminen 6
Akun lataustason tarkistaminen 7
Tyhjenevän akun varoitukset 8
Latauskotelon käyttö 8

Säätäminen 9
Vaihda korvatyynyn koko 9
Vaihda korvasta toiseen 9

Yhdistä ja tee pariliitos 10
Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen 10
Yhdistäminen tietokoneeseen 10
USB-sovittimen määritys median suoratoistoa varten 10
Pariliitoksen luominen NFC-tekniikalla 11

Peruskäyttö 12
Power on/off (virta päälle/pois) 12
Äänenvoimakkuuden säätäminen 12
Soittaminen/vastaaminen/lopettaminen 12
Microsoft-puhelinohjelmistojen käyttäminen 13
Äänen toistaminen / toiston keskeyttäminen 13
Puheohjaus 13
Antureiden käyttäminen 13

Lisätoiminnot 15
Ääni-ilmoituksen äänenvoimakkuuden säätäminen 15
Yhteyden muodostaminen uudelleen langattomaan laitteeseen 15
Soittajan nimen ilmoitus (vain matkapuhelimessa) 15
USB-sovittimen pariliitoksen luominen uudelleen 15

Ohjelmiston lataaminen 17
Päivitä Poly-laite 17

Vianmääritys 18

Pakkauksen sisältö 21
Varusteet 22

Turvallisuusvaroitukset 23
Taajuus ja lähettimen teho 23
Turvallisuusohjeet 23

Tuki 25



Kuulokkeen osat

Siri /
Google 
Assistant

Microsoft
Teams*

N
FC

Kuvake Kuulokkeen ohjaimet

Äänenvoimakkuus

Mykistys

Soita

Microsoft Teams (edellyttää Teams-työpöytäsovellusta)

Bluetooth-pariliitos

Siri, Google 
Assistant

Oletusarvoinen puheohjaus

NFC Near Field Communication (käytettävissä tietyissä malleissa)

Latausliitäntä

Virta

Merkkivalo
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USB-Bluetooth-sovitin

Laadukas Bluetooth–USB-sovitin on valmiiksi liitetty Poly-laitteesi pariksi. Liitä se 
tietokoneeseen ja yhdistä laadukkaaseen tietokoneen ääneen.

Huomautus: Sovittimen USB-liitäntä ja sen rakenne voivat vaihdella, mutta toiminto on 
sama.

Vakiomerkkivalot 

USB LED-merkkivalot Merkkivalojen merkitykset

Vilkkuu punaisena ja 
sinisenä

Pariliitoksen muodostaminen

Palaa sinisenä Laite liitetty

Vilkkuu sinisenä Puhelu käynnissä

Palaa punaisena Mykistys käytössä

Vilkkuu 
purppuranvärisenä

Mediasisällön suoratoisto tietokoneesta

LED-merkkivalot, kun Microsoft Teams* on havaittu 

USB LED-merkkivalot Merkkivalojen merkitykset

Vilkkuu punaisena ja 
sinisenä

Pariliitoksen muodostaminen

Palaa violettina Microsoft Teams yhdistetty

Vilkkuu sinisenä Puhelu käynnissä

Palaa punaisena Mykistys käytössä

Vilkkuu hitaasti violettina Microsoft Teams -ilmoitus

Huomautus: * Edellyttää Microsoft Teams -työpöytäsovellusta.
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Latauskotelon osat

Huomautus: USB–Bluetooth-sovitinta säilytetään latauskotelon sisällä.

Tärkeää: Latauskotelo on asetettu tehtaalla lepotilaan virran säästämiseksi ja akun 
suojaamiseksi. Aktivoi latauskotelo kytkemällä se virtalähteeseen vähintään 1 
minuutiksi. Merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana.
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Kuulokkeen lataaminen
Pakkauksesta puretun uuden kuulokkeen virta riittää pariliitoksen muodostamiseen ja 
muutaman puhelun soittamiseen. Kuulokkeen latautuminen täyteen kestää noin 90 
minuuttia. Merkkivalo sammuu, kun lataus on päättynyt.

Mukana toimitetaan micro-USB-kaapeli, jolla kuulokkeen voi ladata seinälaturin avulla 
(ei sisälly toimitukseen) tai tietokoneen USB-portista. Tietokoneessa täytyy olla virta 
päällä, ja sen on tuettava USB 2.0 -standardia tai parempaa.

Voit myös käyttää latauskotelolisävarustetta. Aloita lataus painamalla latauskotelon 
painiketta.
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Huomautus: Akku tulee ladata aina huoneenlämmössä, eikä milloinkaan alle 0 ºC tai yli 
40 ºC lämpötilassa.

Akun lataustason tarkistaminen
Tarkista kuulokkeiden akun lataustaso jollakin seuraavista tavoista:

• Kun kuulokkeisiin on kytketty virta ja älyanturit ovat käytössä, aseta kuulokkeet 
päähäsi ja odota ääni-ilmoitusta.

• Tarkastele kuulokkeiden LED-merkkivaloja latauksen aikana.
• Kytke kuulokkeisiin virta ja odota ääni-ilmoitusta.
• Tarkista lataustaso palvelussa Poly Lens -sovellus.

LED-merkkivalo 
latauksen aikana

Kuulokkeen akun tila

Pois Lataus päättynyt

Akku lähes täysi

Akku melko täysi

Akun virta vähissä

Akun virta erittäin vähissä

Vihje: Voit kalibroida jäljellä olevan puheajan ilmoituksen käyttämällä kuulokkeen akun 
loppuun ja lataamalla sen sitten täyteen.
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Tyhjenevän akun varoitukset

Akun tila Tilailmoitus

30 minuuttia puheaikaa jäljellä ”Battery Low” (virta vähissä) -ilmoitus toistuu 
15 minuutin välein

10 minuuttia puheaikaa jäljellä ”Recharge Headset” (lataa kuuloke) -ilmoitus 5 
minuutin välein

Latauskotelon käyttö
Täyteen ladatulla kotelolla voit ladata kuulokkeen akun täyteen kaksi kertaa ja pidentää 
näin kuulokkeen puheaikaa 14 tunnilla.

Tärkeää: Latauskotelo on asetettu tehtaalla lepotilaan virran säästämiseksi ja akun 
suojaamiseksi. Aktivoi latauskotelo kytkemällä se virtalähteeseen vähintään 1 
minuutiksi. Merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana.

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon tai liitä kuulokkeet latauskotelon päällä olevaan 
latausporttiin.

2. Aloita kuulokkeiden lataus painamalla latauskotelon painiketta.

Latauskotelon LED-
merkkivalot

Tila

Täyteen ladattu

Lataaminen

Akku tyhjä, lataa kotelo/kuulokkeet
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Säätäminen
1. Aseta kuuloke korvasi päälle ja taakse ja paina sitä sitten varovasti korvaan päin.

Huomautus: Kuuloke asettuu parhaiten, kun otat silmälasit pois ennen kuulokkeen 
asettamista korvaan.

2. Käännä mikrofonin vartta, kunnes se osoittaa suutasi kohti.

3. Mikrofonin vartta voi säätää pystysuunnassa parhaaseen mahdolliseen asentoon.

2 31

Vaihda korvatyynyn koko
Vaihda kuulokkeeseen sopiva korvanappi.

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

1

22

2. Aseta kuulokkeeseen uusi korvanappi. Lukitse se paikalleen painamalla ja 
kääntämällä sitä oikealle.

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

3

2

1
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Yhdistä ja tee pariliitos
Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen
1. Aseta kuuloke pariliitostilaan painamalla puhelupainiketta, kunnes kuulet 

tilailmoituksen "Pairing" (pariliitostila) ja kuulokkeen merkkivalot vilkkuvat sininen ja 
punainen.

2. 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.

3. Valitse “Poly V5200 -sarja.”
Kun pariliitos on muodostettu, kuulet ilmoituksen ”pairing successful” (pariliitos 
valmis) ja merkkivalot lopettavat vilkkumisen.

Huomautus: Kuulokemikrofoniin voi yhdistää pariliitoksella enintään kahdeksan 
laitetta, mutta kerrallaan voi olla käytössä vain kaksi yhteyttä. Tähän määrään 
sisältyy Bluetooth-sovitin.

Yhdistäminen tietokoneeseen
Bluetooth-USB-sovitin on liitetty valmiiksi kuulokkeen pariksi.

1. Kytke kuulokkeeseen virta ja liitä USB-sovitin tietokoneeseen.

2. USB-sovittimen LED-valo vilkkuu yhdistämisen merkiksi. Kun kuuloke on yhdistetty 
USB-sovittimeen, valo palaa yhtäjaksoisesti. Jos kuuloke on tällöin korvallasi, kuulet 
"PC connected"(tietokone yhdistetty) -ääni-ilmoituksen, kun yhteys on muodostettu. 
Puhelun aikana USB-sovittimen merkkivalo vilkkuu sinisenä. Kun puhelu ei ole 
käynnissä, merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.

3. Lataa Poly Lens -työpöytäsovellus osoitteesta poly.com/software. Ohjelman avulla 
voit muuttaa kuulokkeen toiminnot mieleisiksesi määrittämällä lisäasetuksia ja 
valintoja.

USB-sovittimen määritys median suoratoistoa varten
Bluetooth-USB-sovitin on valmis vastaanottamaan puheluita. Voit suoratoistaa 
mediatiedostoja määrittämällä Bluetooth-USB-sovittimen.

Windows
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1. Määritä Bluetooth-USB-sovitin median suoratoistoa varten tietokoneella 
valitsemalla Start menu (Aloitusvalikko) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Sound 
(Ääni) > Playback (Toistaminen) -välilehti. Valitse Poly BT700, aseta se 
oletuslaitteeksi ja valitse OK.

2. Katkaise musiikki puhelun alkaessa valitsemalla Aloitusvalikko > Control Panel 
(Ohjauspaneeli) > Sound (Ääni) > Communications (Tietoliikenneyhteydet) -
välilehti ja valitsemalla haluttu asetus.

Mac

1. Määritä Bluetooth-USB-sovitin median suoratoistoa varten Mac-tietokoneella 
valitsemalla System Preferences (Järjestelmäasetukset) > Sound (Ääni). Valitse Poly 
BT700 sekä Input (Ääni sisään) että Output (Ääni ulos) välilehdillä.

Pariliitoksen luominen NFC-tekniikalla
Huomautus: Toiminto on käytettävissä tietyissä malleissa

NFC-pariliitos voidaan muodostaa, jos kuulokkeeseen on ennestään yhdistetty enintään 
yksi laite. NFC-pariliitos ei toimi, jos kuulokkeeseen on jo liitetty kaksi laitetta.

1. Varmista, että puhelimessasi on NFC käytössä ja ettei puhelimen näyttö ole lukittu. 
(Asetukset vaihtelevat eri puhelimissa ja kaikissa puhelimissa ei välttämättä ole NFC-
ominaisuutta.)

2. Kytke kuulokkeeseen virta ja kosketa kuulokkeella puhelimen NFC-merkintää kuvan 
mukaisesti, kunnes NFC-pariliitos on valmis. Hyväksy yhteys tarvittaessa.
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Peruskäyttö

Siri /
Google 
Assistant

Microsoft
Teams*

N
FC

Power on/off (virta päälle/pois)
Kytke kuulokkeeseen virta liu’uttamalla virtapainiketta  niin, että vihreä väri on 
näkyvissä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Lisää (+) tai vähennä (–) äänenvoimakkuutta puhelun tai äänen suoratoiston aikana 
äänenvoimakkuuspainikkeilla .
Kun puhelu tai äänen suoratoisto ei ole käynnissä, äänenvoimakkuuspainikkeilla  voi 
säätää tilailmoitusten, kuten soittajan nimen ilmoituksen, äänenvoimakkuutta.

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

Soittaminen/vastaaminen/lopettaminen

Vastaaminen
• Aseta kuuloke korvaan tai
• sano ”answer” (vastaa), kun kuulet tulevan puhelun äänen tai
• napauta puhelupainiketta .

Puhelun lopettaminen
• Napauta puhelupainiketta .

Mykistys
Voit mykistää kuulokkeen tai poistaa mykistyksen painamalla mykistyspainiketta .

Puhelun hylkääminen
Paina puhelupainiketta  kahden sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiäänen.

Edelliseen numeroon soittaminen uudelleen
• Napauta puhelupainiketta  kahdesti.
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Microsoft-puhelinohjelmistojen käyttäminen
• Paina kuulokemikrofonin puhelupainiketta  käyttääksesi Microsoft Teamsia 

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

Businessia (edellyttää sovelluksen asentamista).
• Määritä kohdepuhelinohjelmisto valitsemalla Poly Lens -työpöytäsovellus > 

Puhelinohjelmistot > Ohjelmistoasetukset > Kohdepuhelinohjelmisto

Äänen toistaminen / toiston keskeyttäminen
Keskeytä äänen suoratoisto tai jatka sitä napauttamalla puhelupainiketta .

Huomautus: Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei välttämättä toimi 
verkkopohjaisten sovellusten kanssa.

Puheohjaus
Siri, Google Assistant™, Cortana Voit ottaa puhelimen puheohjauksen käyttöön pitämällä 
puhelupainiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Odota, että puhelin pyytää komentoa 
ottaa käyttöön puheohjaus, haku ja muut älypuhelimen ääniohjaustoiminnot.

Antureiden käyttäminen
Älyanturit reagoivat, kun asetat kuulokkeen korvaan tai otat sen pois korvasta. Mukauta 
Poly Lens -sovellus -ohjelmassa. Oletusasetukset on kuvattu alla.

Anturit käytössä Kuulokkeiden 
asettaminen päähän:

Kuulokkeiden 
poistaminen päästä:

Matka-/
puhelinohjelmistopuhelu

Vastaa puheluun Pitää puhelun kuulokkeessa

Musiikki/mediasisältö Jatka musiikin/sisällön 
toistamista (jos toisto oli 
päällä)*

Keskeytä musiikin/sisällön 
toistaminen (jos toisto on 
päällä)*

Kuulokkeen lukitus Vapauttaa puhelupainikkeen Lukitsee puhelupainikkeen , 
jotta sitä ei paineta vahingossa

Huomautus: *Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei välttämättä toimi 
verkkopohjaisten sovellusten kanssa.

Anturien nollaaminen

Jos anturit eivät toimi oikein, sinun on ehkä nollattava ne.

• Kun kuuloke on päässäsi, voit testata antureita painamalla puhelupainiketta . 
Puheajan kertova ilmoitus tarkoittaa, että anturit toimivat. Jos kuuloke antaa 
merkkiäänen tai tilailmoituksia ei kuulu, anturit on nollattava.

• Jos haluat nollata anturit, kytke kuulokkeeseen virta ja yhdistä kuuloke laturiin 
(lisävaruste) tai tietokoneeseen USB-kaapelilla. Aseta kuuloke ei-metalliselle 
tasaiselle alustalle ainakin kymmeneksi sekunniksi.
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Antureiden poistaminen käytöstä
• Kuulokemikrofonin älyanturit voi poistaa käytöstä Poly Lens -sovellus -ohjelmassa tai 

painamalla painiketta, kun kuulokemikrofoni ei ole käytössä. Paina samanaikaisesti 
puhelupainiketta  ja mykistyspainiketta  5 sekunnin ajan. Kuulet ilmoituksen ”smart 
sensors off” (älyanturit pois käytöstä).
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Lisätoiminnot
Ääni-ilmoituksen äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää kuulokkeen ääni-ilmoitusten äänenvoimakkuutta 
äänenvoimakkuuspainikkeella, kun kuulokkeeseen on kytketty virta eikä puhelu tai 
äänisisällön toisto ole käynnissä.

Yhteyden muodostaminen uudelleen langattomaan laitteeseen
Jos kuulokkeiden yhteys on katkennut, muodosta yhteys Bluetooth-laitteeseen 
uudelleen.

Paina puhelupainiketta  kerran tai muodosta yhteys manuaalisesti laitteen Bluetooth-
laitevalikon kautta. Kuulet ilmoituksen "Phone connected" (Puhelin yhdistetty).

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
• jos olet antanut kuulokkeelle luvan käyttää puhelimen yhteystietoja pariliitoksen 

muodostamisen yhteydessä (tämä on oletuksena monissa matkapuhelimissa, eikä sitä 
tarvitse valita erikseen)

• jos soittajan puhelinnumero on puhelimen yhteystiedoissa.

Soittajan nimeä ei ilmoiteta, jos soittajan puhelinnumero on tuntematon, salainen tai 
estetty tai jos käytössä olevaa kieltä ei tueta.

USB-sovittimen pariliitoksen luominen uudelleen
Bluetooth-sovitin on yleensä liitetty valmiiksi Poly-äänilaitteeseen. Jos sovittimen yhteys 
katkeaa tai sovitin ostetaan erikseen, sen ja Polyn äänilaitteen välille on luotava pariliitos 
manuaalisesti. Tapa, jolla pariliitos muodostetaan, määräytyy käytettävän USB-sovittimen 
mukaan.

USB BT700 -sovittimen pariliitoksen luominen uudelleen

USB-sovitin edellyttää Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelman muodostaakseen 
pariliitoksen Poly-äänilaitteen kanssa. Lataa: poly.com/software.

Huomautus: Sovittimen malli vaihtelee USB-liitännän mukaan.

1. Aseta Bluetooth–USB-sovitin tietokoneen liitäntään ja odota, että tietokone 
tunnistaa sen.

2. Aseta Poly-laite pariliitostilaan.

3. Käynnistä Poly Lens -työpöytäsovellus ja etsi Poly BT700 -laite.

4. Aseta Bluetooth-USB-sovitin pariliitostilaan valitsemalla sovittimen pääsivulta tai 
valikosta ”Pair new device” (Yhdistä uusi laite pariliitoksella). Sovitin vilkkuu 
punaisena ja sinisenä.
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Pariliitos on valmis, kun kuulet ilmoituksen ”Pairing successful” (Pariliitos onnistunut) 
ja ”PC connected” (Yhdistetty tietokoneeseen) ja kun Bluetooth-USB-sovittimen 
merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.

USB BT600 -sovittimen pariliitoksen luominen uudelleen

Huomautus: Sovittimen malli vaihtelee USB-liitännän mukaan.

1. Aseta Bluetooth–USB-sovitin tietokoneen liitäntään ja odota, että tietokone 
tunnistaa sen.

2. Aseta Poly-laite pariliitostilaan.

3. Aseta Bluetooth–USB-sovitin pariliitostilaan painamalla upotettua 
pariliitospainiketta kynällä tai paperiliittimellä, kunnes sovittimen merkkivalo vilkkuu 
punaisena ja sinisenä.

Pariliitos on valmis, kun kuulet ilmoituksen ”Pairing successful” (Pariliitos onnistunut) 
ja ”PC connected” (Yhdistetty tietokoneeseen) ja kun Bluetooth-USB-sovittimen 
merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.
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Ohjelmiston lataaminen
Lataa Poly Lens -sovellus saadaksesi parhaan hyödyn laitteestasi. Puheluihin 
vastaaminen, niiden lopettaminen ja mykistäminen laitteesta ei toimi kaikissa 
puhelinohjelmistoissa, ennen kuin tietokoneeseen on asennettu Poly-sovellus. Lataa: 
poly.com/software.

• Ota ominaisuudet käyttöön
• Muuta asetuksia
• Puhelinohjelmistojen kautta soitettujen puheluiden määritys
• Laiteohjelmiston päivitys
• Ilmoitusten ja hälytysten hallinta
• Ajasta terveys- ja hyvinvointimuistutuksia

Päivitä Poly-laite
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/
software.
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Vianmääritys

Ongelma Ratkaisu

Miten muodostan pariliitoksen 
kuulokemikrofonin ja 
mobiililaitteen välille?

Katso Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen.

Miten muodostan pariliitoksen 
kuulokemikrofonin ja 
kannettavan tietokoneen välille?

Liitä USB Bluetooth -sovitin tietokoneeseen tai 
kannettavaan tietokoneeseen. Sovitin on liitetty pariksi 
kuulokemikrofonin kanssa ja muodostaa yhteyden 
tietokoneen ääneen. Katso lisätietoja kohdasta 
Tietokoneeseen yhdistäminen.

Miksi kannattaa käyttää USB 
Bluetooth -sovitinta tietokoneen 
Bluetooth-yhteyden sijaan?

USB-Bluetooth-sovittimella saat parhaan yhteyden, 
puhelinohjelmiston toimivuuden ja äänenlaadun 
kuulokkeiden kautta. Katso lisätietoja kohdasta 
Tietokoneeseen yhdistäminen ja USB-sovittimen määritys 
median suoratoistoa varten.

Miten pariliitän USB-Bluetooth-
sovittimen toiseen tuettuun 
Poly-äänilaitteeseen?

BT700-USB-Bluetooth-sovittimen ja toisen laitteen 
pariliitokseen tarvitaan Poly Lens -työpöytäsovellus. 
Bluetooth-sovitin muistaa jopa kaksi tuettua Poly-
äänilaitetta, mutta se muodostaa yhteyden vain yhteen 
kerrallaan. Katso lisätietoja kohdasta USB-sovittimen 
määritys median suoratoistoa varten.

Voinko yhdistää 
kuulokemikrofonin 
matkapuhelimeen ja 
tietokoneeseen samanaikaisesti?

Kyllä, kuulokemikrofonin voi yhdistää sekä 
matkapuhelimeen että tietokoneeseen. Kuulokemikrofoni 
muistaa jopa kahdeksan laitetta, mutta sen voi yhdistää 
samanaikaisesti enintään kahteen laitteeseen. Tähän sisältyy 
USB-Bluetooth-sovitin.

Kuulokkeiden ääni ei toimi 
odotetulla tavalla, kun 
kuulokkeet on yhdistetty 
tietokoneeseen.

• Ääneni ei kuulu puhelun 
aikana.

• En kuule puhelun aikana 
ääntä linjan toisesta päästä.

• Musiikki ei kuulu 
kuulokkeista.

• Kun toistan musiikkia ja saan 
puhelun, musiikin 
äänenvoimakkuus on liian 
korkea tai musiikki ei 
keskeydy.

Tarkista seuraavat asiat:

• Lisätietoja kuulokkeiden äänen määrittämisestä 
tietokoneessa on kohdassa USB-sovittimen 
määrittäminen.

• Varmista, että käytössä on vain yksi 
puhelinohjelmistosovellus.

• Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, varmista, 
että kuulokemikrofonin laiteohjelmisto on päivitetty. 
Katso kohta Poly-laitteen päivittäminen.
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Ongelma Ratkaisu

Kuulokemikrofonin 
puhelunhallinta ei toimi 
odotetusti 
puhelinohjelmistosovelluksilla 
tehtyjen puheluiden aikana.

Tarkista seuraavat asiat:

• Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, varmista, 
että kuulokemikrofonin laiteohjelmisto on päivitetty. 
Katso kohta Poly-laitteen päivittäminen.

• Varmista, että käytössä on vain yksi 
puhelinohjelmistosovellus.

• Joissakin puhelinohjelmistoissa kuulokkeen 
puhelunhallinnan toimintojen (vastaaminen/
lopettaminen, mykistäminen) käyttöönotto edellyttää 
Poly Lens -työpöytäsovellus-ohjelmiston asentamista. 
Katso kohta Lataa ohjelmisto.

• Valitse puhelinohjelmistosovellus Poly Lens -
työpöytäsovellus -ohjelmassa.

Ääni vaihtuu odottamatta 
kuulokkeiden ja matkapuhelimen 
välillä.

• Jos et käytä silmälaseja, nollaa kuulokkeiden anturit. 
Katso kohta Anturien nollaaminen.

• Jos käytät silmälaseja, kokeile poistaa anturit käytöstä. 
Kuulokkeiden käyttöanturit eivät ehkä toimi oikein, jos 
käytät silmälaseja, joissa on tietynlaiset kehykset. Katso 
lisätietoja kohdasta Anturien poistaminen käytöstä.

Ääni rätisee.
• Kuulokkeet voivat olla liian kaukana yhdistetystä 

laitteesta ja Bluetooth-kantaman ulkopuolella. Siirry 
lähemmäs yhdistettyä laitetta.

• Bluetooth-tiheysongelmat: Jos olet paikassa, jossa useita 
Bluetooth-laitteita on käytössä samanaikaisesti 
(esimerkiksi junassa tai kuntosalilla), laitteet voivat 
häiritä toistensa Bluetooth-yhteyttä ja aiheuttaa 
epävakautta. Kokeile käyttää kuulokkeita vähemmän 
ruuhkaisessa paikassa ja tarkista, poistuuko ongelma.

• Varmista, että kuulokemikrofonin mikrofoni osoittaa 
suunpieltäsi kohti. Katso kohta Istuvuus.

• Soittajat eivät kuule ääntäni.
• En kuule soittajan ääntä tai 

musiikkia.

• Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen 
pariliitoksella. Katso Pariliitoksen muodostaminen 
mobiililaitteeseen.

• iOS-laitteessa tarkista, että äänen ulostulo on säädetty 
kuulokkeeseen, eikä mihinkään muuhun ulostuloon.

• Jos kuulokkeet on liitetty tietokoneeseen USB-
Bluetooth-sovittimella, määritä äänen suoratoisto. Katso 
lisätietoja kohdasta USB-sovittimen määritys median 
suoratoistoa varten.

• Kuulokkeiden anturi ei ehkä tunnista korvan muotoa 
oikein. Korjaa kuulokkeiden asentoa.

• Anturit eivät ehkä sovi yhteen korvien tai silmälasien 
muotoon. Poista anturit käytöstä. Katso lisätietoja 
kohdasta Anturien poistaminen käytöstä. Anturit on 
ehkä nollattava. Katso kohta Anturien nollaaminen.

• Laajakaistaisen HD-äänen asetus ei ehkä ole 
yhteensopiva puhelimesi kanssa. Poista laajakaistainen 
HD-ääni käytöstä (Poly Lens -sovellus).
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Ongelma Ratkaisu

Kuulokkeen virta ei arvion 
mukaan riitä 7 tunnin 
puheaikaan, vaikka akku on 
ladattu täyteen.

• Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen 
pariliitoksella. Katso Pariliitoksen muodostaminen 
mobiililaitteeseen.

• Poista laajakaistainen HD-ääni käytöstä, sillä se kuluttaa 
paljon virtaa.

• Pura kuulokkeen akun varaus kokonaan ja lataa akku 
sitten täyteen.

• Joidenkin puhelinten Bluetooth-yhteydet ovat liian 
tehottomia optimaaliseen 7 tunnin puheaikaan. Jäljellä 
olevan puheajan arvio lasketaan osittain aiemman käytön 
mukaan, joten arvion virheellisyys voi johtua kuulokkeen 
käyttötavoista.

Miten tilailmoitusten 
äänenvoimakkuutta 
vähennetään?

Katso kohta Tilailmoitusten äänenvoimakkuuden 
säätäminen.

Haluan mukauttaa 
kuulokemikrofonin 
ominaisuuksia.

Mukauta laitteen asetuksia Poly Lens -sovellus -ohjelmassa. 
Lataa: poly.com/software

Miten käytän Microsoft Teamsia 
tai Skype for Businessia?

• Paina puhelupainiketta  käyttääksesi Microsoft 
Teamsia.

• Paina puhelupainiketta  kaksi sekuntia käyttääksesi 
Skype for Businessia.

• Määritä kohdepuhelinohjelmisto valitsemalla Poly Lens -
työpöytäsovellus > Puhelinohjelmistot > 
Ohjelmistoasetukset > Kohdepuhelinohjelmisto

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 
kohdepuhelinohjelmisto valitsemalla Poly Lens -
työpöytäsovellus > Puhelinohjelmistot > 
Ohjelmistoasetukset > Kohdepuhelinohjelmisto

Kun asetat toisen puhelinohjelmiston, puhelupainike:

• Ei yhdistä Teamsiin
• Ei mene Teams-ilmoituksiin
• Ei käynnistä Cortanaa
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Pakkauksen sisältö

Kuulokemikrofoni

Latauskotelo

USB-Bluetooth-sovitin

Micro-USB-kaapeli

Korvasovitteet (S, M, L)
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Varusteet
Myydään erikseen osoitteessa poly.com/accessories.

Autolaturi

Vaahtomuovikuorella varustetut korvatyynyt

Seinälaturi
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Turvallisuusvaroitukset
Taajuus ja lähettimen teho
Bluetooth: toimii noin 2 402–2 480 MHz:n taajuudella alle 2,4 mW:n teholla.

Turvallisuusohjeet
Lue kaikki käyttöohjeet ja seuraavat turvallisuusohjeet huolella ennen Poly-tuotteen 
käyttöä. Näin pienennät tulipalon, sähköiskun ja henkilö- tai omaisuusvahinkojen 
mahdollisuutta. Käyttö-, säilytys- ja latauslämpötila on 10–40 °C.

• Käytä vain Poly-tuotteita ja lisälaitteita, jotka on suunniteltu käytettäviksi tämän 
tuotteen kanssa.

• Jos sinulla ilmenee ihoärsytystä laitteen käytön jälkeen, lopeta laitteen käyttö ja ota 
yhteys Polyyn.

• LAPSET. Älä anna lasten leikkiä tuotteella – pienet osat saattavat aiheuttaa 
tukehtumisvaaran.

• Älä pura tuotetta, koska saatat altistua vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. 
Väärin kootun laitteen käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

• Jos laite ylikuumenee tai sen kotelo, liitin tai johto vaurioituu, irrota laite 
pistorasiasta, lopeta laitteen käyttäminen ja ota yhteys Polyyn.

• Altistuminen kovalle äänenvoimakkuudelle voi aiheuttaa väliaikaisia tai pysyviä 
kuulovaurioita. Eri ihmisille sopii erilaiset äänenvoimakkuudet. Käytä 
kevytkuulokkeessa tai kuulokeissa kuitenkin aina kohtuullista äänenvoimakkuutta ja 
vältä pitkäaikaista altistumista kovalle äänenvoimakkuudelle. Mitä korkeampi 
äänenvoimakkuus on, sitä lyhyemmässä ajassa kuulovaurio saattaa syntyä. 
Äänenvoimakkuus saattaa myös vaihdella, kun kevytkuuloketta/kuulokkeita 
käytetään eri laitteiden kanssa. Käyttämäsi laite ja sen asetukset vaikuttavat 
kuulemaasi äänenvoimakkuuteen. Jos kuunteleminen tuntuu epämiellyttävältä, 
lopeta laitteen kuunteleminen kevytkuulokkeella tai kuulokkeilla ja ota yhteys 
lääkäriin. Noudata kuulonhuollon ammattilaisten seuraavia ohjeita kuulon 
suojaamisesta:

1. Aseta äänenvoimakkuus alhaiseksi ennen kevytkuulokkeen tai kuulokkeiden 
asettamista korvillesi. Käytä mahdollisimman alhaista äänenvoimakkuutta.

2. Älä yritä peittää ympäristömelua äänenvoimakkuutta lisäämällä. Käytä 
kevytkuuloketta tai kuulokkeita mahdollisuuksien mukaan hiljaisessa ympäristössä, 
jossa on vähän taustaääniä.

3. Älä käytä kevytkuuloketta tai kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja 
kerrallaan.

4. Laske äänenvoimakkuutta, jos kuulokkeista tai kevytkuulokkeesta kuuluva ääni estää 
sinua kuulemasta lähellä olevien ihmisten puhetta.

Katso lisätietoja kuulokkeista ja kuulosta kohdasta poly.com/healthandsafety.

• Jos käytät kevytkuuloketta tai kuulokkeita ajon aikana, tutustu paikallisiin lakeihin 
matkapuhelimen ja kuulokkeen käytöstä ja varmista, että keskityt turvalliseen 
ajamiseen. Molemmat korvat peittävien kuulokkeiden käyttö estää ympäristön 
äänien kuulemista, joten niiden käyttäminen moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä 
ajon aikana on laitonta monilla alueilla ja voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita sinulle 
tai muille tiellä liikkujille.

• Jos tuotteen mukana toimitetaan korvatyynyt tai korvanapit, asenna ja käytä niitä 
ohjeiden mukaan. Älä työnnä korvatyynyjä tai korvanappeja väkisin korvakäytävään. 
Jos jompikumpi juuttuu korvakäytävään, ota yhteys lääkäriin.

• Liitä verkkolaite tai laturi laitteen lähimpään helposti saatavilla olevaan pistorasiaan.
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Langattomien tuotteiden akkuvaroitukset

• Jos laitteessa on kiinteä akku, älä yritä avata laitetta tai poistaa akkua itse. Voit 
vahingoittaa itseäsi tai laitetta. Jos laitteessa on vaihdettava akku, käytä vain Polyn 
toimittamaa akkutyyppiä. Poista käytetty akku asianmukaisesti.

• Vaihda ladattavat akut kolmen vuoden käytön tai 300 latauskerran jälkeen sen 
mukaan, kumpi saavutetaan ensin.

• Älä hävitä tuotetta tai akkua polttamalla tai yli 40 °C:een kuumuudessa.

• Älä altista akkua korkeille lämpötiloille. Tämä voi aiheuttaa räjähdysvaaran tai 
syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.

• Älä avaa, väännä tai hajota akkua. Akku saattaa sisältää syövyttäviä aineita, jotka 
voivat vahingoittaa silmiä tai ihoa. Nieltynä aine voi olla myrkyllistä.

• Älä pane akkua suuhun. Jos nielet akun, ota yhteys lääkäriin tai paikalliseen 
myrkytyskeskukseen.

• Nieleminen voi aiheuttaa palovammoja, pehmytkudoksen puhkeamisen tai kuoleman. 
Vakavia palovammoja voi syntyä kahden tunnin kuluessa nielemisestä.

• Säilytä akut lasten ulottumattomissa.

• Estä akun tai sen kannattimen kosketus metalliesineisiin, kuten avaimiin ja 
kolikkoihin.

• KIERRÄTYS: tuotteen akku on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti. Kysy 
akun irrottamis- ja hävittämisohjeet paikallisesta kierrätyskeskuksesta.

• Lataa tuote vain Polyn toimittamalla laturilla ja noudata mukana toimitettuja 
latausohjeita. Jos kuuloke on suunniteltu ladattavaksi matkapuhelimen laturilla, käytä 
vain matkapuhelimen valmistajan hyväksymiä ja toimittamia latureita. Älä käytä 
laturia muihin tarkoituksiin. Varmista, että jännitelukema vastaa käyttämäsi verkon 
jännitettä.

24



Tuki

NEED MORE HELP?
poly.com/support

Manufacturer: 

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2023 Poly. Bluetooth on Bluetooth SIG Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki 
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Plantronics Inc:n valmistama.

Model ID: kuulokemikrofoni POTE16, sovitin BT700/BT700C ja latauskotelo CC5200.

206544-10 02.23
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