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Tervetuloa

Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää asennus- ja
käyttöohjeet tuotteelle Plantronics DA -USB-vahvistin.
Laitteen mukana toimitetussa erillisessä Turvallisuusohjeet-kirjasessa on tärkeitä tietoja laitteen
turvallisesta käytöstä. Lue kirjanen ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.
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Virta

Virran kytkeminen USB-vahvistimeen

USB-vahvistimen virta kytkeytyy automaattisesti, kun sovitin kytketään tietokoneen USB-porttiin.
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Plantronics-ohjelmisto

Plantronics-ohjelmisto muodostaa yhteyden kuulokkeen ja tietokoneen puhelinohjelmiston välille.
Plantronics-ohjelmiston avulla kuuloke havaitsee tietokoneen puhelinohjelmistoon saapuvan
puhelun ja vastaa siihen, kun kuulokkeen puhelunhallintapainiketta painetaan. Samalla
painikkeella voi myös lopettaa puhelun.

Sovelluksen asentaminen
Aloita ohjelmistot
Hub-sovelluksen
välilehdet

Lataa Plantronics-ohjelmisto osoitteesta napsauttamalla latauspainiketta.
Käynnistä Hub-sovellus valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics > Hub
Kun asennat Plantronics Hub -sovelluksen, About (Tietoja) -välilehti tulee näkyviin. Jos olet
yhdistänyt vähintään yhden Plantronics-laitteen tietokoneeseen USB-liittimellä, näet laitteesta
kuvan ja joitakin tietoja. Sovelluksen yläreunassa on seuraavat välilehdet: About (Tietoja),
Updates (Päivitykset), Settings (Asetukset) ja Help (Ohje). Seuraavassa kerrotaan lisää kustakin
välilehdestä.
About (Tietoja) -välilehti
Näyttää tietokoneeseen yhdistettyjen laitteiden tiedot. Voit valita käytettävän laitteen tai
määrittää oletuslaitteen (vasemmassa reunassa näkyy avattava valikko, mikäli useita
laitteita on yhdistetty).
Updates (Päivitykset) -välilehti
Etsi laiteohjelmistojen ja Hub-sovelluksen päivityksiä. Katso tietoja saatavilla olevista
päivityksistä ja asenna ne
Settings (Asetukset) -välilehti
Muuta laitteiden ja Hub-sovelluksen asetuksia
Help (Ohje) -välilehti
Ohjeita, vianmääritystietoja ja asiakaspalvelun yhteystiedot
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Kuulokkeen käyttäminen

HUOMAUTUS DA70-mallin johdossa ei ole painikkeita. Toiminnot on suoritettava
puhelinohjelmiston käyttöliittymän kautta.

Soittaminen, vastaaminen
ja puhelun lopettaminen

Puhelun soittaminen: valitse numero puhelinohjelmistossa.
Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen: paina puhelunhallintapainiketta.
Puhelinohjelmistot, jotka eivät toimi Plantronics-ohjelmiston kanssa: tarkista ajan tasalla oleva
luettelo yhteensopivista puhelinohjelmistoista osoitteesta www.plantronics.com/media/
downloads/SoftphoneCompatibility.pdf.
Mikäli Plantronics-ohjelmisto ei tue nykyistä puhelinohjelmistoasi, et voi vastata puheluihin tai
lopettaa niitä kuulokkeen puhelupainikkeella. Tällöin sinun on vastattava puheluihin ja
lopetettava ne puhelinohjelmiston käyttöliittymän kautta.

Puhelun asettaminen
pitoon

Jos puhelinohjelmisto tukee tätä toimintoa, voit siirtää puhelun pitoon painamalla
puhelunhallintapainiketta 2 sekuntia. Katso puhelimen käyttöoppaasta lisätietoja toiminnoista,
jotka ovat käytettävissä puhelun ollessa pidossa. Puhelunhallintapainikkeen painaminen
uudelleen poimii puhelun pidosta.

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Lisää kuulokkeen kuunteluvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuus- ja mykistyspainikkeen
yläosaa (+). Pienennä kuunteluvoimakkuutta painamalla painikkeen alaosaa (-).

Lisätietoja puhelinohjelmiston kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuuden säätämisestä on
puhelinohjelmiston ohjeissa.
Voit säätää tietokoneen äänilaitteen kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuutta Ohjauspaneelin
kohdassa Ääni ja äänilaitteet.

Puhelun mykistäminen

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana painamalla sen mykistyspainiketta. Kun laite on
mykistetty, mykistyksen merkkivalo syttyy.

Voit poistaa mykistyksen painamalla samaa painiketta uudelleen.
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Vianmääritys

Kuuloke ei toimi
• Tarkista puhelinohjelmiston yhteensopivuus luettelosta osoitteessa
tietokoneessa käyttämäni www.plantronics.com/media/downloads/SoftphoneCompatibility.pdf, jotta
USB-vahvistimen kanssa.
tiedät, voiko sillä vastata puheluihin ja katkaista ne.
(En voi vastata puheluun
• Kun tietokone on valmius- tai virransäästötilassa, USB-vahvistimeen ei tule
enkä katkaista sitä
puhelunhallintapainikkeell virtaa. Varmista, että tietokone on aktiivisessa tilassa.
a.)
• Varmista, että Plantronics-ohjelmisto on asennettu.
En kuule soittajan ääntä. • USB-vahvistinta ei ole määritetty oletusäänilaitteeksi. Avaa Windowsin
ääniasetuksista Äänet ja äänilaitteet ja valitse äänilaitteeksi oikea USBvahvistin (DA70/DA80/DA90).
• Toistoäänen voimakkuus on liian pieni. Paina kuulokkeen
äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta.
Soittajat eivät kuule
ääntäni.

• Kuuloke on mykistetty. Poista mikrofonin mykistys käytöstä painamalla
kuulokkeen mykistyspainiketta.
• Kevytkuulokkeen mikrofonipuomi on väärässä asennossa. Aseta kuulokkeen
puomi siten, että se osoittaa suutasi kohti.
• USB-vahvistinta ei ole määritetty oletusäänilaitteeksi. Avaa Windowsin
ääniasetuksista Äänet ja äänilaitteet ja valitse äänilaitteeksi oikea USBvahvistin (DA70/DA80/DA90).

Kuulokkeen ääni
• Vähennä kuunteluäänen voimakkuutta, kunnes vääristymä häviää.
kuulostaa vääristyneeltä.
Kuulokkeen ääni kaikuu. • Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.
Musiikin kuunteluun
aikaisemmin käyttämäni
kevytkuuloke ei toimi
enää.

• USB-vahvistin määrittää itsensä Windowsin oletusäänilaitteeksi. Voit vaihtaa
äänilaitetta Windowsin ääniasetusten kohdasta Äänet ja äänilaitteet.

Kevytkuuloke ei reagoi
• Kun tietokone on valmius- tai virransäästötilassa, USB-vahvistimeen ei tule
painikkeiden painalluksiin. virtaa. Varmista, että tietokone on aktiivisessa tilassa.
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TARVITSETKO OHJEITA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

Plantronics BV

345 Encinal Street
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USA
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United States
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