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Kuulokkeen osat

Kuulokkeen merkkivalo
Virta
Puhelupainike
Latausliitäntä
Laske äänenvoimakkuutta
Lisää äänenvoimakkuutta
Edellinen kappale
Seuraava kappale
Toisto/tauko
Mykistys

Käytä turvallisesti!

Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja
säädöksiin liittyvät ohjeet.
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Pariliitos

Pariliitoksen
muodostaminen

Kuuloke aloittaa pariliitoksen muodostamisen, kun siihen kytketään virta ensimmäisen kerran.
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Kytke kuulokkeisiin virta painamalla puhelupainiketta , kunnes kuulet tilailmoituksen "pairing"
(muodostetaan pariliitosta) ja merkkivalo
vilkkuu punainen ja sininen.

Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
• iPhone > Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*
• Android > Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä) > Scan (Etsi)*

HUOMAUTUS *Valikot voivat vaihdella laitteittain.
3

Valitse PLT BB100 Series.
Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.
Kun pariliitos on muodostettu, kuulet "pairing successful" (pariliitos valmis) -ilmoituksen, ja
merkkivalo
lopettaa vilkkumisen.

Pariliitostila

Katkaise kuulokkeesta virta ja paina puhelupainiketta , kunnes kuulet tilailmoituksen "pairing"
(muodostetaan pariliitosta).
HUOMAUTUS Kuulokkeeseen voi yhdistää enintään kaksi laitetta.
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Perustiedot

Virran kytkeminen
Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Uudelleenvalinta
Musiikkia ja paljon muuta

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

Puheluun vastaaminen tai
puhelun lopettaminen

tai vähennyspainiketta .

Napauta puhelupainiketta .

Mykistys

Paina keskustelun aikana
äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta tai
vähennyspainiketta 2 sekunnin ajan,
kunnes kuulet ilmoituksen "mute on"
(mykistys käytössä) tai "mute off" (mykistys
poissa käytöstä).

Voit soittaa viimeksi soitettuun numeroon uudelleen napauttamalla kahdesti puhelupainiketta .
Kuuntele musiikkia, podcasteja, navigointiohjeita ja muuta suoratoistettua ääntä kuulokkeen
kautta.
HUOMAUTUS Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan.
Äänen toistaminen / toiston keskeyttäminen
Napauta puhelupainiketta .
Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen
Kun äänen suoratoisto on käynnissä, paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta pitkään, kunnes
kuulet seuraavan kappaleen.
Kappaleen toistaminen uudelleen alusta
Kun äänen suoratoisto on käynnissä, paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta, kunnes
kuulet kappaleen toiston alkavan uudelleen alusta.
Edellisen kappaleen toistaminen
Kun äänen suoratoisto on käynnissä, aloita kappaleen toisto uudelleen alusta ja siirry sitten
edelliseen kappaleeseen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta pitkään.
HUOMAUTUS Toiminto vaihtelee laitteen ja sovelluksen mukaan.
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Lataaminen ja päähän sovittaminen

Lataaminen

Kuulokkeen latautuminen täyteen kestää 90 minuuttia. Merkkivalo
päättynyt.

Säätäminen

sammuu, kun lataus on

1

Korvanappeihin on kiinnitetty valmiiksi keskikokoiset korvasovitteet. Kokeile vuorotellen kaikkia
kokoja (pieni, keskikokoinen ja suuri) ja valitse kumpaankin korvaan sopivin korvasovite.
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Kierrä kuuloke niskan taakse ja nauti.
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Kuulokkeen ominaisuudet

Ääniohjaus

Yhteyden muodostaminen
uudelleen

Siri, Google Now™, Cortana Pidä puhelupainiketta painettuna kahden sekunnin ajan, kunnes
kuulet merkkiäänen. Odota, että puhelin pyytää komentoa ottaa käyttöön puheohjaus, haku ja
muut älypuhelimen ääniohjaustoiminnot.
Jos kuulokkeen Bluetooth-yhteys puhelimeen katkeaa, se yrittää automaattisesti muodostaa
yhteyden uudelleen.
Jos yhdistäminen ei onnistu, napauta puhelupainiketta kerran tai muodosta yhteys
manuaalisesti puhelimen Bluetooth-valikon kautta.
Jos kuuloke on kuuluvuusalueen ulkopuolella yli 90 minuuttia, se siirtyy DeepSleep-tilaan.

Pariliitostila

Kahden laitteen
käyttäminen

Katkaise kuulokkeesta virta ja paina puhelupainiketta , kunnes kuulet tilailmoituksen "pairing"
(muodostetaan pariliitosta).
HUOMAUTUS Kuulokkeeseen voi yhdistää enintään kaksi laitetta.
Voit vastata kahdesta laitteesta tuleviin puheluihin.
Jos yksi puhelu on käynnissä, kuulet soittoäänen toisesta pariliitetystä laitteesta merkkinä
tulevasta puhelusta.
Vastaa toisesta laitteesta tulevaan puheluun lopettamalla käynnissä oleva puhelu puhelupainiketta
napauttamalla, jolloin toiseen puheluun vastataan automaattisesti. Jos et vastaa, toinen puhelu
menee vastaajaan.

Tilailmoitukset

Kuuloke kertoo tilan muutoksista tilailmoituksilla. Esimerkiksi:
Power on (virta päällä)
Pairing successful (pariliitos onnistui)
Phone 1 connected (puhelin 1 kytketty)
Mute on (mykistys käytössä)
Answering call (vastataan puheluun)

Sovelluksen asentaminen

Saat enemmän irti kuulokkeestasi, kun asennat ilmaisen Plantronics Hub -mobiilisovelluksemme
(iOS- ja Android-laitteille). Sovelluksen avulla voit tutkia kuulokkeen toimintoja ja ohjeita ja ottaa
yhteyttä Plantronicsin tukipalveluun helposti älypuhelimellasi.
plantronics.com/software
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Tuki

EN
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Saksa: 0800 9323 400
Itävalta: 0800 242 500
Sveitsi: 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL: 0800 7526876
BE: 0800 39202
LUX: 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Tuki englanniksi
Lisätietoja takuun yksityiskohdista on osoitteessa plantronics.com/warranty.

TARVITSETKO OHJEITA?
plantronics.com/support
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Plantronics B.V.
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United States
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