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Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää asennus- ja
käyttöohjeet tuotteelle Plantronics M70™-M90™ -sarja.

Laitteen mukana toimitetussa erillisessä Turvallisuusohjeet-kirjasessa on tärkeitä tietoja
laitteen turvallisesta käytöstä. Lue kirjanen ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.

Tervetuloa
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Kuulokkeet

USB-latauskaapeli

Lisävarustekorvasanka

HUOMAUTUS *Sisältö voi vaihdella tuotteen mukaan.

Pakkauksen sisältö*
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Aseta kuuloke päähäsi ja käynnistä sen virta. Ensimmäisellä kerralla saat kehotuksen valita
kielen kolmesta vaihtoehdosta. Kun kieli on valittu, kuulet ilmoituksen Pairing (Pariliitoksen
muodostaminen). Siirry puhelimen asetusvalikkoon ja muodosta yhteys kuulokkeen ja
puhelimen välille.

Kielen valitseminen
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1 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
• iPhone* Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)

• Android™-älypuhelimet* Settings (Asetukset) > Wireless & Networks (Langattomat toiminnot ja
verkko) > Bluetooth: On (Käytössä) > Scan for devices (Hae laitteita)

2 Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys. Kun pariliitos on

muodostettu, merkkivalo  lakkaa vilkkumasta.

Pariliitoksen muodostaminen
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Virtapainike

Kuulokkeen merkkivalo

Puhelupainike

Latausliitäntä

Äänenvoimakkuuden säätöpainike: äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

Mykistys: paina samanaikaisesti äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainiketta 1–
2 sekunnin ajan

Seuraava kappale

Edellinen kappale

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

Kuulokkeen osat

Käytä turvallisesti!
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Napauta puhelupainiketta .

Paina puhelupainiketta  2 sekunnin ajan.

Paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta ylös (+) tai alas (–).

Mykistä mikrofoni painamalla samanaikaisesti äänenvoimakkuuden
lisäys- (+) ja vähennyspainiketta (-) 1–2 sekunnin ajan. Kuulet ääni-
ilmoituksen Mute on (Mykistys käytössä), joka toistetaan kerran. Kun
mykistys on käytössä, kuuloke antaa merkkiäänen 15 minuutin välein.
Poista mikrofonin mykistys painamalla painikkeita uudelleen.

Paina puhelupainiketta  2 sekunnin ajan, ja kun puhelimesi pyytää komentoa, anna haluamasi
puhelimeen tallennettu yhteystieto.

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-laitevalikon kautta.
Jos kuuloke on kuuluvuusalueen ulkopuolella yli 90 minuuttia, se siirtyy DeepSleep®-tilaan.

Voit vaihtaa kuulokkeen kielen milloin tahansa siirtämällä kuulokkeen pariliitostilaan.

Paina puhelupainiketta , kunnes merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä ja kuulet
ilmoituksen Pairing, please select a different language (Pariliitoksen muodostaminen, valitse
toinen kieli). Viimeistele pariliitos valitsemalla kuuloke laitteen valikosta.

Hallinta

Puheluun vastaaminen
tai puhelun lopettaminen

Puhelun hylkääminen

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Mykistyksen ottaminen
käyttöön / pois käytöstä

Äänentunnistustoiminto
(puhelimen ominaisuus)

Yhteyden
muodostaminen

uudelleen

Kielen vaihtaminen
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Korvanapissa on ohut sanka, joka taipuu ja muotoutuu hyvin kumman tahansa korvan taakse.
Voit säätää kuuloketta kiertämällä korvanappia tai lisäämällä kuulokkeeseen lisävarusteena
hankittavan irtosangan.

Jotta äänesi kuuluisi parhaiten, tarkista aina, että kuulokkeen mikrofoni on kohdistettu
suupieleesi.

Kuulokkeen istuvuuden säätäminen
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Kuulokkeen virta riittää pariliitoksen muodostamiseen ja muutaman uuden puhelun
soittamiseen. Kuulokkeen latautuminen täyteen kestää kaksi tuntia. Merkkivalo  syttyy, kun
lataus on päättynyt.

Lataaminen
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Jos kuulokkeisiin on kytketty virta ja ne ovat puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolella yli 90
minuuttia, kuulokkeet säästävät akkua siirtymällä DeepSleep®-tilaan.

Kun kuuloke on taas puhelimen kuuluvuusalueella, voit poistaa DeepSleep-tilan käytöstä

napauttamalla puhelupainiketta . Jos puhelin soi, voit vastata puheluun napauttamalla

puhelupainiketta  uudelleen.

Virransäästö
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Bluetooth-toimintasäde puhelimen ja kuulokkeen välillä on enintään 10 metriä. Sen jälkeen
ääni heikkenee ja yhteys katkeaa. Jos yhteys katkeaa, kuuloke yrittää muodostaa sen uudelleen,
kun olet taas toimintasäteen alueella.

Saat parhaan äänenlaadun pitämällä puhelinta ja kuuloketta samalla puolella kehoasi.

Yhteyden säilyttäminen
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Kun olet liittänyt kaksi puhelinta pariksi, voit vastata kumpaankin puhelimeen tuleviin
puheluihin.

Jos yksi puhelu on käynnissä, kuulet soittoäänen toisesta liitetystä puhelimesta merkkinä
saapuvasta puhelusta. Vastaa toiseen saapuvaan puheluun lopettamalla ensin käynnissä oleva

puhelu (napauta puhelupainiketta ), jolloin toiseen puheluun vastataan automaattisesti.

Muodosta pariliitos toiseen tai uuteen puhelimeen katsomalla lisäohjeita kohdasta Hallinta,
Kielen vaihtaminen.

Kuuloke kertoo tilan muutoksista tilailmoituksilla. Esimerkiksi:

Power on (Virta kytketty)

Pairing successful (Pariliitos onnistui)

Talk time (x) hours (Puheaikaa x tuntia)

Mute on (Mykistys käytössä)

Incoming call (Saapuva puhelu)

Answering call (Vastataan puheluun)

Lost connection (Yhteys katkennut)

Recharge headset (Lataa kuuloke)

Jos puhelimessasi on Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -
stereomusiikkitoiminto, voit kuunnella kuulokkeen kautta musiikkia, podcasteja,
navigointiohjeita ja muuta suoratoistoa.

Seuranta
Voit ohittaa kappaleita painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- (+) tai vähennyspainiketta (-),
kunnes kappale vaihtuu. Toista tai pysäytä kappale painamalla äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeen molempia sivuja samanaikaisesti.

Muut ominaisuudet

Kahden puhelimen
käyttäminen

Tilailmoitukset

Kuuntele musiikkia ja
paljon muuta
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EN
Puh: 0800 410014

FI
Puh: 0800 117095

NO
Puh: 80011336

AR
Puh: +44 (0)1793 842443*

FR
Puh: 0800 945770

PL
Puh: +44 (0)1793 842443*

CS
Puh: +44 (0)1793 842443*

GA
Puh: 1800 551 896

PT
Puh: 0800 84 45 17

DA
Puh: 80 88 46 10

HE
Puh: +44 (0)1793 842443*

RO
Puh: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland: 0800 9323 400
Österreich: 0800 242 500
Schweiz: 0800 932 340

HU
Puh: +44 (0)1793 842443*

RU
Puh: 8-800-200-79-92
Puh: +44 (0)1793 842443*

EL
Puh: +44 (0)1793 842443*

IT
Puh: 800 950934

SV
Puh: 0200 21 46 81

ES
Puh: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Puh: +44 (0)1793 842443*

*Tuki englanniksi

Turvaohjeet: katso erilliset turvallisuusohjeet
Tietoa kahden vuoden rajoitetusta takuusta: plantronics.com/warranty

Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?
plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2014 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronicsilla on lupa.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentit: US 5,712,453; D691,120; CN ZL201230385670.1; EM 002087288-0004; TW D155552; patentteja haetaan
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