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Kuulokkeen osat

00:02

Bluetooth-pariliitos
NFC-pariliitos
Soita
Toisto/tauko
Äänenvoimakkuus
Micro-USB-latausliitäntä
Kuulokkeen merkkivalo
Ääniohjaus (Siri, Google Now, Cortana)
Mykistys
Virta

Käytä turvallisesti!

Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja
säädöksiin liittyvät ohjeet.
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Lisävarusteena
toimitettavan
latauskotelon osat

Latauskotelon merkkivalot: ilmaisevat kotelon/kuulokkeen akun lataustilan
Latauskotelo: kosketa kuvaketta nähdäksesi latauskotelon akun lataustilan
Kuuloke: kosketa kuvaketta nähdäksesi kuulokkeen akun lataustilan
Micro-USB-latausliitäntä

Kotelon lataaminen täyteen kestää noin 90 minuuttia. Täyteen ladattu latauskotelo pidentää
kuulokkeiden käyttöaikaa 10 tunnilla.
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Lataaminen

Kuulokkeen lataaminen täyteen kestää noin 90 minuuttia. Merkkivalo sammuu, kun lataus on
päättynyt.
VIHJE Voit kalibroida jäljellä olevan puheajan ilmoituksen tyhjentämällä kuulokkeen akun ja
lataamalla sen sitten täyteen.

VIHJE Voit tarkistaa kuulokkeen akun varaustason napauttamalla puhelupainiketta , kun
kuulokkeet ovat päässä tai napauttamalla Voice-painiketta
akun varaustaso).

Kuulokkeen akun
lataustason tarkistaminen

ja sanomalla Check battery (Tarkista

Kuulokkeen akun tilan voi määrittää seuraavilla tavoilla.
1

Aseta kuuloke korvaan, napauta puhelunhallintapainiketta ja kuuntele ääni-ilmoitus.

2

Napauta puhelunhallintapainiketta panematta kuuloketta korvaan ja seuraa kuulokkeen
merkkivaloja.

3

Tarkista Plantronics Hub -sovelluksen aloitussivu.
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Latauskotelon käyttö

Täyteen ladattu kotelo pidentää kuulokkeiden käyttöaikaa 10 tunnilla. Kotelon lataaminen täyteen
kestää noin 90 minuuttia. Kotelon ja kuulokkeen lataaminen täyteen yhdessä kestää noin 2 tuntia.

TÄRKEÄÄ Latauskotelo on asetettu tehtaalla lepotilaan virran säästämiseksi ja akun suojaamiseksi.
Aktivoi latauskotelo kytkemällä se virtalähteeseen vähintään 1 minuutiksi. Merkkivalot vilkkuvat
latauksen aikana.
Tarkista latauskotelon tai kuulokkeen akun lataustaso koskettamalla/pyyhkäisemällä kotelo- tai
kuulokekuvaketta. LED-valot kertovat akun lataustason.

Latauskotelon ja kuulokkeen lataustason merkkivalot
Akku täysi
Akku melko täysi
Akun virta vähissä
Akun virta erittäin vähissä, lataa kotelo/kuuloke
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Säätäminen

Kuulokkeen istuvuuden
säätäminen

Erinomainen istuvuus, sillä geelikorvatyynyn korvaosa asettuu korvan takakaarretta vasten.
1

Jos korvatyyny tuntuu korvassasi löysältä tai tiukalta, katkaise kuulokkeesta virta ja vaihda
kuulokkeeseen erikokoinen korvatyyny.

2

Voit säätää kuuloketta kiertämällä korvatyynyä tai lisäämällä kuulokkeeseen lisävarusteena
hankittavan irtosangan.*

HUOMAUTUS *Napsautettavan korvasangan käyttö voi heikentää anturin tarkkuutta. Paranna
suorituskykyä katkaisemalla antureiden virta.
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Pariliitos

HUOMAUTUS Jos puhelimesi tukee Near Field Communication (NFC) -tekniikkaa, katso kohta
Pariliitoksen luominen NFC-tekniikalla

Bluetooth-pariliitos

1

2

Aseta kuuloke päähäsi ja käynnistä sen virta. Kuulet ilmoituksen Pairing (Muodostetaan
pariliitosta) oletuskielellä. Kuulokkeen LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä ja punaisena.

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.

Pariliitoksen luominen
NFC-tekniikalla

3

Valitse PLT V3200 Series. Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.
Kun pariliitos on muodostettu, kuulet ilmoituksen Pairing successful (Pariliitos valmis).

1

Varmista, että NFC on käytössä ja ettei puhelimen näyttö ole lukittu.

2

Kosketa kuulokkeilla puhelimen NFC-merkintää, kunnes NFC-pariliitos on valmis. Hyväksy yhteys
tarvittaessa.
VIHJE Seuraa älypuhelimesi näytön kehotuksia aloittaa ja hyväksyä pariliitoksen muodostaminen.

HUOMAUTUS Kuulokkeiden NFC-merkintä sijaitsee vasemman kuulokkeen ulkopuolella. Puhelimen
NFC-merkinnän sijainti vaihtelee.

Pariliitostila

Kytke kuulokkeeseen virta ja paina puhelupainiketta , kunnes kuulet "pairing" (pariliitostilassa) ilmoituksen.
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Ohjelmiston lataaminen

• Lataa Plantronics Hub -sovellus iOS- tai Android-käyttöjärjestelmälle osoitteesta
plantronics.com/software, Applen App Storesta tai Google Play -kaupasta.
• Lataa Plantronics Hub -ohjelma Windows- tai Mac-tietokoneille osoitteesta plantronics.com/
software.

Plantronics Hub -ohjelmalla voit hallita kuulokeasetuksia tietokoneen (Windows/Mac) tai
älypuhelinsovelluksen (iOS/Android) kautta.
Plantronics Hub

iOS/Android

Windows/Mac

saatavana joihinkin
puhelinohjelmistoihin

X

Vaihda kuulokkeen kieli

X

X

Laiteohjelmiston päivitys

X

X

Toimintojen ottaminen käyttöön
ja poistaminen käytöstä

X

X

Katso käyttöohje

X

X

Varausilmaisin

X

X

Find MyHeadset

X

Puhelinohjelmiston kautta
soitettujen puheluiden hallinta
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Peruskäyttö

00:02

Soittaminen/
vastaaminen/
lopettaminen

Vastaaminen
Toimi näin:
• aseta kuulokemikrofoni päähäsi tai
• sano Answer (Vastaa), kun kuulet tulevan puhelun äänen tai
• napauta puhelupainiketta .
Vastaaminen toiseen puheluun
Päätä ensin meneillään oleva puhelu puhelupainikkeella ja vastaa sitten uuteen puheluun
painamalla puhelupainiketta uudelleen.
Puhelun lopettaminen
Lopeta puhelu painamalla puhelupainiketta .
Puhelun hylkääminen
Toimi näin:
• sano Ignore (Hylkää), kun kuulet tulevan puhelun äänen tai
• paina puhelupainiketta kahden sekunnin ajan.
Edelliseen numeroon soittaminen uudelleen
Napauta puhelupainiketta kahdesti.
Mykistys
Paina puhelun aikana mykistyspainiketta
Mute off (Mykistys ei käytössä).

. Kuulet ilmoituksen Mute on (Mykistys käytössä) tai

Mykistyksen muistutus
Kun alat puhua, kuuloke muistuttaa mykistyksestä antamalla toistuvan merkkiäänen, jos
mykistyksen muistutus on valittuna. Määrittele asetukset Plantronics Hub -sovelluksella.
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
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• 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.

Ääniohjaus

painettuna
Siri, Google Now™, Cortana Kun puhelu ei ole käynnissä, pidä puhelupainiketta
kahden sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiäänen. Odota, että puhelin pyytää komentoa ottaa
käyttöön puheohjaus, haku ja muut älypuhelimen ääniohjaustoiminnot.

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta puhelun tai äänisisällön toiston aikana
äänenvoimakkuuspainikkeella .
Kun puhelu tai äänisisällön toisto ei ole käynnissä, äänenvoimakkuuspainikkeella
ääni-ilmoitusten, kuten soittajan nimen, äänenvoimakkuutta.

Suoratoistetun äänen
toisto tai keskeytys

Kun puhelu ei ole käynnissä, voit keskeyttää äänen suoratoiston tai jatkaa sitä painamalla toisto/
tauko -painiketta 2 sekuntia.
HUOMAUTUS Äänen suoratoisto on keskeytettävä ennen puhelun soittamista kuulokkeiden
äänikomentojen avulla (takaisinsoitto tai ääniohjaus).

voi säätää

HUOMAUTUS Jos katkaiset kuulokkeesta virran tai siirryt puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolelle

kuunnellessasi suoratoistettua ääntä, kuuloke ei aloita tai keskeytä suoratoistoa, kun yhteys
puhelimeen muodostetaan uudelleen. Toisto puhelimesta on käynnistettävä uudelleen manuaalisesti.

Antureiden käyttäminen

Älyanturit reagoivat, kun asetat kuulokkeen korvaan tai otat sen pois korvasta. Mukauta
Plantronics Hub -sovelluksella. 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.
Yhdistä kuuloke suoraan tietokoneesi USB-liitäntään ja aseta se korvatyyny ylöspäin ei-metalliselle
tasaiselle alustalle vähintään kymmeneksi sekunniksi, jotta anturit nollaantuvat.
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Antureiden poistaminen käytöstä
Kuulokkeen anturit voi poistaa käytöstä seuraavasti:
• Hallitse antureita Plantronics Hub -ohjelmalla
• Paina sekä mykistyspainiketta että puhelupainiketta yli 4 sekunnin ajan, kunnes LEDmerkkivalo vilkkuu ensin violettina ja sitten punaisena. Voit ottaa toiminnon uudelleen käyttöön
toistamalla toimenpiteen. LED-merkkivalo vilkkuu ensin violettina ja sitten sinisenä.

HUOMAUTUS Antureita ei voi poistaa käytöstä äänisisällön toiston aikana.
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Muut ominaisuudet

Kielen valitseminen

Voit vaihtaa kuulokkeen kielen Plantronics Hub -ohjelmalla langattomasti. Lataa: plantronics.com/
software. Toimi näin:
• Muodosta pariliitos kuulokkeen ja älypuhelimen välille ja valitse kuulokkeen kieli Plantronics Hubin
iOS-/Android-sovelluksessa.
• Liitä kuuloke tietokoneeseen USB-sovittimella tai -kaapelilla ja valitse kuulokkeen kieli Plantronics
Hub for Windows/Mac -ohjelmassa*
*USB-sovitin ei sisälly kaikkiin malleihin.
Ääni-ilmoitukset
Alla on lueteltu yleisimmät ääni-ilmoitukset. Joitakin ääni-ilmoituksia voi säätää Plantronics Hub sovelluksella. Plantronics Hubin voi ladata osoitteesta plantronics.com/software.
• Answering call (vastataan puheluun)
• Battery low (akun virta vähissä)
• Redialing last outgoing call (soitetaan uudelleen edelliseen numeroon)
• Incoming call (saapuva puhelu)
• Mykistyksen ottaminen käyttöön / pois käytöstä
• No phone is connected (ei yhdistettyä puhelinta)
• Pairing (muodostetaan pariliitosta)
• Pairing incomplete, restart headset (pariliitos ei onnistunut, käynnistä kuuloke uudelleen)
• Pairing successful (pariliitos onnistui)
• Power on/off (virta päälle/pois)
• Phone X connected/disconnected (puhelin X yhdistetty/irrotettu)
• Recharge headset (lataa kuuloke)
• Smart sensors on/off (Smart Sensor -anturit käytössä / pois käytöstä)
• Akku täysi
• Volume maximum/minimum (suurin/pienin äänenvoimakkuus)

Muokkaa Answer
(Vastaa)- ja Ignore
(Hylkää) -äänikomentoja

Ota Answer (Vastaa)- ja Ignore (Hylkää) -äänikomennot käyttöön tai poista ne käytöstä Plantronics
Hub -sovelluksella osoitteessa plantronics.com/software.

Kahden puhelimenMultipoint-tekniikalla voit muodostaa pariliitoksen toiseenkin puhelimeen ja
käyttäminenvastata kumman tahansa puhelimen saapuviin puheluihin.
Kun olet liittänyt kaksi puhelinta pariksi, voit vastata kumpaankin
puhelimeen tuleviin puheluihin.
Jos yksi puhelu on käynnissä, kuulet soittoäänen toisesta liitetystä puhelimesta merkkinä tulevasta
puhelusta. Vastaa toisesta puhelimesta tulevaan puheluun lopettamalla käynnissä oleva puhelu
(napauta puhelupainiketta), jolloin toiseen puheluun vastataan automaattisesti.
Jos et vastaa, toinen puhelu menee vastaajaan.

Kuulokkeen asetusten
muuttaminen

Kuulokkeiden asetuksia voi hallita tietokoneen Plantronics Hub for Windows/Mac -ohjelmalla tai
Plantronics Hubin iOS/Android-mobiilisovelluksella. Käy osoitteessa plantronics.com/software.
Asetukset, joita voi muuttaa:
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• Kuulokkeen kieli
• Puheluun vastaamisen hälytys
• Mykistys
• Mykistyksen muistutus
• Älyanturit
• Laiteohjelmiston päivitys
• Äänen suoratoistaminen (A2DP)
• Laajakaistainen HD-ääni
• Soittajan tiedot
• Puheluun vastaaminen / puhelun hylkääminen
• Äänikanavan merkkiääni
• Palauta tehdasasetukset
• Find MyHeadset -toiminto: poista tapahtumahistoria
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Laiteohjelmiston päivitys

Paranna laitteen suorituskykyä ja lisää uusimpia ominaisuuksia pitämällä laiteohjelmisto ajan
tasalla.
Plantronics Hub -ohjelmalla voit päivittää laiteohjelmiston tietokoneen (Windows/Mac) tai
älypuhelinsovelluksen (iOS/Android) kautta. Plantronics Hubin voi ladata osoitteesta
plantronics.com/software. Toimi näin:
• Plantronics Hub for Windows/Mac: Yhdistä kuuloke tietokoneeseen ja tarkista
laiteohjelmistopäivitykset valitsemalla Updates (Päivitykset).
• Plantronics Hub for iOS/Android: Yhdistä kuuloke älypuhelimeen pariliitoksella ja tarkista
laiteohjelmistopäivitykset valitsemalla Settings (Asetukset).
Kun laiteohjelmistoa päivitetään:
• Irrota kuuloke korvasta. Älä käytä kuuloketta tai laitetta ennen kuin päivitys on valmis.
• Katkaise kuulokkeen yhteys muihin laitteisiin, esimerkiksi puhelimiin, tablet-laitteisiin tai
tietokoneisiin.
• Älä aloita toista päivitystä toisesta laitteesta.
• Älä suoratoista mediasisältöä älypuhelimessa.
• Älä vastaa puheluun tai soita puheluita.

HUOMAUTUS Älypuhelin: Jos saat useita puheluita, sähköposteja tai tekstiviestejä, ota päivityksen
ajaksi käyttöön Do Not Disturb (Älä häiritse) -toiminto puhelimen asetuksista.

Kuulokkeen palautus

Jos laiteohjelmiston OTA-päivitys epäonnistuu toistuvasti tai kuuloke lakkaa toimimasta, toimi
seuraavasti:

1 Lataa Plantronics Hub for Windows/Mac osoitteesta plantronics.com/software ja asenna se.
2 Liitä kuuloke tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3 Avaa Plantronics Hub, valitse Help (Ohje) > Support (Tuki) > Firmware Updates & Recovery

(Laiteohjelmiston päivitys ja palautus) ja viimeistele palautus antamalla tuotetunnuksesi (PID).
Etsi tuotetunnus (PID). Toimi näin:

• Ohjeet kuulokkeen palauttamiseksi Plantronics Hub -sovelluksella
• Plantronics Hub -sovelluksen aloitussivu
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Vianmääritys

Soittajat eivät kuule ääntäni.

• Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen pariliitoksella.
• Tarkista älypuhelimessa, että äänen ulostulo on säädetty
kuulokkeeseen eikä mihinkään muuhun ulostuloon.
• Anturit eivät välttämättä ole havainneet kuulokkeen
käyttöönottoa. Aseta kuuloke uudelleen korvaasi.
• Kalibroi anturit uudelleen nollaamalla ne. Katso kohta Anturien
nollaaminen.
• Anturit eivät ehkä sovi korvasi muotoon. Poista anturit käytöstä.
• Napsautettavan korvasangan käyttö voi heikentää anturin
tarkkuutta. Paranna suorituskykyä katkaisemalla antureiden virta.
• Laajakaistaisen HD-äänen asetus ei ehkä ole yhteensopiva
puhelimesi kanssa. Poista laajakaistainen HD-ääni käytöstä
Plantronics Hub -sovelluksella.

En kuule soittajan ääntä tai
musiikkia.

• Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen pariliitoksella.
• Tarkista älypuhelimessa, että äänen ulostulo on säädetty
kuulokkeeseen eikä mihinkään muuhun ulostuloon.
• Anturit eivät välttämättä ole havainneet kuulokkeen
käyttöönottoa. Aseta kuuloke uudelleen korvaasi.
• Kalibroi anturit uudelleen nollaamalla ne. Katso kohta Anturien
nollaaminen.
• Anturit eivät ehkä sovi korvasi muotoon. Poista anturit käytöstä.
• Napsautettavan korvasangan käyttö voi heikentää anturin
tarkkuutta. Paranna suorituskykyä katkaisemalla antureiden virta.

Kuulokkeen virta ei arvion mukaan
riitä 6 tunnin puheaikaan, vaikka
akku on ladattu täyteen.

• Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen pariliitoksella.
• 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 6 tunnin puheaikaan. Jäljellä olevan puheajan arvio
lasketaan osittain aiemman käytön mukaan, joten arvion
virheellisyys voi johtua kuulokkeen käyttötavoista.
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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

Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands
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