Calisto P240
USB-kuuloke

KÄYTTÖOPAS

Tervetuloa
Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240 -USB-kuulokkeen asennus- ja
käyttöohjeet.
Laitteen pikaoppaassa on tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta käytöstä. Tutustu ohjeisiin ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.
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2 Asennus

2.1 USB-puhelimen kytkeminen tietokoneeseen
1 Kytke P240-kuulokkeen USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin. Windows-käyttöjärjestelmä havaitsee uuden laitteen
automaattisesti eikä lisäohjaimia tarvita.

Plantronics Calisto P240 -USB-kuuloke

5

3 Calisto P240 -USB-kuulokkeen käyttäminen

Puhelun soittaminen puhelinsovelluksella
1 Tietoja puhelun soittamisesta tietokoneella on
puhelinsovelluksen käyttöoppaassa.

Puhelun soittaminen numeronvalintanäppäimillä
1 Jos haluat soittaa puhelun näppäilemällä numeron (1), valitse
numero P240-kuulokkeen numeronäppäimillä ja paina sitten
vihreää soitto- ja vastausnäppäintä (2). .

2 Jos teet numeronvalinnassa virheen, voit muokata numeroa
paluutoiminnolla painamalla toimintonäppäintä (3) LCD-näytöllä
näkyvän Delete-kohdan alla.

3 Jos haluat poistaa numeron, paina puhelun lopetuspainiketta
(4) ja näyttö tyhjenee.

Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen
1 Vastaa puheluun painamalla vihreää soitto- ja
vastausnäppäintä.

2 Lopeta puhelu painamalla punaista puhelun lopetusnäppäintä.
Voit myös vastaanottaa puhelun sisäisen kaiuttimen kautta
painamalla kaiuttimen painiketta (8).

Tulevan puhelun hylkääminen
Hylkää puhelu painamalla punaista puhelun lopetusnäppäintä.

Puheluun vastaaminen puhelun aikana
Jos puhelinsovelluksesi tukee toimintoa, voit asettaa ensimmäisen
puhelun pitoon ja vastata toiseen puheluun puhelinsovelluksessa
tai painamalla soitto- ja vastauspainiketta. Voit hallita ja jatkaa
puheluja tavalliseen tapaan puhelunsovelluksen pitotoiminnolla.
Ilmoitus toisesta puhelusta on kaksi hiljaista piippausta.
P240:ssä on kaksi toimintonäppäintä (3 ja 5) LCD-näytön
alapuolella. Näppäimet vastaavat niiden yllä näkyvää toimintoa.
Kun näppäimiä painetaan, ne suorittavat painamisen aikaan niiden
yläpuolella näkyvän toiminnon. Yllä näkyvä toiminto voi vaihtua
painamisen jälkeen.
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TAI
Lopeta käynnissä oleva puhelu tietokoneessa olevalla
puhelinohjelmiston käyttöliittymällä ja vastaa tulevaan puheluun
tietokoneella tai vihreällä vastauspainikkeella.

Mikrofonin mykistäminen
1 Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana painamalla
toimintonäppäintä (3) LCD-näytöllä näkyvän Mute-kohdan
alla. LCD-näytöllä näkyy ilmoitus kuulokkeen mykistyksestä ja
kaiuttimesta kuuluu hiljainen piippaus.

2 Voit poistaa mykistyksen valitsemalla mykistyksen poiston
samalla toimintonäppäimellä.

Uudelleenvalinta
Voit valita numeron uudelleen seuraavasti: valitse valikko (3) ja
sitten selausnäppäimellä (6) uudelleenvalinta. Valitse sitten (3).
Viimeksi valittu numero valitaan.

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit lisätä ja vähentää puhelun kuuntelun äänenvoimakkuutta
painamalla P240-kuulokkeen sivulla olevia + ja – -painikkeita (7).
Äänenvoimakkuuden muutos näkyy LCD-näytössä.
Jos haluat säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun
ulkopuolella, valitse valikko (5) ja valitse valintanäppäimellä (5)
kuulokkeen äänenvoimakkuus (selausnäppäimen (6) käyttäminen
valitsee eri toimintoja, jotka voidaan valita). Kun olet valinnut
toiminnon, säädä voimakkuutta painamalla selausnäppäintä
ylös tai alas ja tallenna valinta valitsemalla OK. Jos painat
paluunäppäintä ennen OK-näppäimen painallusta, kuulokkeen
asetukset palautuvat entiselleen. Jos painat paluunäppäintä
OK-näppäimen painalluksen jälkeen, siirryt takaisin valikkoon, ja
toisella painalluksella alkunäyttöön.
Saat lisää säätövaihtoehtoja, kun käytät Windowsissa tai
puhelinohjelmistossasi olevaa äänenvoimakkuuden säädintä.

Saapuvan puhelun soittoäänen voimakkuuden säätäminen
Jos haluat säätää soittoäänen voimakkuutta puhelun ulkopuolella,
valitse valikko (5) ja valitse selausnäppäimellä (6) Ring Tone
(soittoääni). Valitse sitten selausnäppäimellä (6) Volume
(äänenvoimakkuus) ja vahvista valinta (5). Kun olet valinnut
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toiminnon, säädä voimakkuutta painamalla selausnäppäintä
ylös tai alas ja tallenna valinta valitsemalla OK. Jos painat
paluunäppäintä ennen OK-näppäimen painallusta, kuulokkeen
asetukset palautuvat entiselleen. Jos painat paluunäppäintä
OK-näppäimen painalluksen jälkeen, siirryt takaisin valikkoon, ja
toisella painalluksella alkunäyttöön.
Soittoäänen voi myös poistaa käytöstä Ringer On/Off (soittoääni
päälle/pois) -valinnalla soittoäänen valikosta.

Kaiuttimen käyttäminen
1 Paina kaiutinnäppäintä (8). Ääni siirretään kuulokkeen sisäiseen
kaiuttimeen.

2 Voit siirtää äänitoiminnot takaisin kuulokkeeseen painamalla
kaiutinnäppäintä uudelleen.
Lopetusnäppäimen painallus lopettaa puhelun ja palauttaa
kuulokkeen kuuloketilaan seuraavaa puhelua varten.
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelun ulkopuolella
seuraavasti: Valitse valikko (5) ja sitten selausnäppäimellä (6)
kuulokkeen äänenvoimakkuus. Valitse sitten (5). Kun olet valinnut
toiminnon, säädä voimakkuutta painamalla selausnäppäintä
ylös tai alas ja tallenna valinta valitsemalla OK. Jos painat
paluunäppäintä ennen OK-näppäimen painallusta, kuulokkeen
asetukset palautuvat entiselleen. Jos painat paluunäppäintä
OK-näppäimen painalluksen jälkeen, siirryt takaisin valikkoon, ja
toisella painalluksella alkunäyttöön.

Puhelun asettaminen pitoon toisen puhelun
soittamista varten (jos puhelinsovellus tukee
toimintoa)
1 Paina lähetys- ja vastauspainiketta (2), valitse Options
(asetukset) (3) ja valitse Hold (pito) -toiminto selausnäppäimillä
(6). Soita toiseen numeroon tavalliseen tapaan.

2 Voit lopettaa toisen puhelun painamalla puhelun
lopetusnäppäintä (4). Kuuloke siirtyy automaattisesti takaisin
ensimmäiseen puheluun.

Vaihtaminen pidossa olevien puhelujen
välillä (jos puhelinsovellus tukee toimintoa)
1 Valitse Options (asetukset) (3) Valitse Options (asetukset) (3)
ja valitse Flash (vaihto) -toiminto selausnäppäimillä (6). Valitse
selausnäppäimillä (6) haluamasi puhelu ja valitse Resume
(jatka) (7).

Kieliasetusten vaihtaminen
1 P240 tukee 11 kieltä oletuskieli englannin lisäksi. Jos
haluat vaihtaa kielen, valitse Menu (valikko) (3) ja valitse
selausnäppäimillä (6) Language (kieli). Valitse Language (kieli)
(3) ja valitse haluamasi kieli selausnäppäimellä (6). Vahvista
käytettävä kieli valitsemalla Select (valitse) (3). Palaa valikon
kautta alkunäyttöön valitsemalla Back (takaisin) (5).

Ole varovainen, ettet kytke kaiutinta päälle, kun kuuloke on
korvaasi vasten. Jos näin vahingossa käy, siirrä kuuloke pois
korvalta. Siirry takaisin kuuloketilaan, ennen kuin viet kuulokkeen
takaisin korvalle.
Saapuvan puhelun soittoääni on melko voimakas, joten älä pidä
kuuloketta korvalla kun puhelin soi (toisen puhelun merkkiääni on
paljon hiljaisempi, joten kuuloketta voi tällöin käyttää normaalisti).
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4 Vianmääritys
P240-kuulokkeen asetusten
palauttaminen

Jos haluat palauttaa P240-kuulokkeen alkuperäiset asetukset, toimi seuraavasti:
1 Irrota P240-kuulokkeen USB-kaapeli tietokoneen USB-portista.
2 Kytke USB-kaapeli uudelleen tietokoneen USB-porttiin.

Kuulen aina Lync-valintaäänen, kun
painan kaiutinpuhelinpainiketta.
En pysty siirtämään ääntä
kaiutinpuhelimeen

Kaiutinpuhelinpainikkeen on tarkoitus vastata Lyncillä, kun puheluita ei ole käynnissä. Jos haluat
siirtää ääntä kuulokkeesta kaiutinpuhelimeen, asenna Plantronics Spokes -ohjelmisto ja poista
Lync-valintaäänen käyttö Plantronics Control Panel -ohjauspaneelin Preferences (Asetukset)
-välilehdeltä.

Soittajan tietoja ei näy

Tarkista puhelinohjelmiston yhteensopivuus. P240:ssa ei näy soittajan tietoja, kun puhelu tulee
Avaya One-X:stä tai Cisco IP Communicatorista

Numeron valinta ei onnistu

Tarkista puhelinohjelmiston yhteensopivuus. Cisco IP Communicator ei tue numeron valintaa
P240:lla

Näppäimistöllä ei voi selata valikkoja
tai syöttää tietoja puhelun aikana

Tarkista puhelinohjelmiston yhteensopivuus. Käytä puhelinohjelmiston näppäimistöä. Osa
puhelinohjelmistoista ei tue äänitaajuusvalintaa puhelun aikana. Avaya One-X ei tue puhelun aikana
äänitaajuusvalintaa ulkoisista laitteista
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