
Voyager 5200 -sarja
Langaton kevytkuulokejärjestelmä

Käyttöopas



Sisällysluettelo

Kuulokkeen osat 3
Käytä turvallisesti! 3

Kuulokkeen lataaminen 4
Akun lataustason tarkistaminen 4
Tyhjenevän akun varoitukset 5

Latauskotelon käyttö 6

Säätäminen 7
7
7

Pariliitoksen muodostaminen puhelimen kanssa 8
Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen 8
Pariliitoksen luominen NFC-tekniikalla 8
Toisen puhelimen liittäminen 8

Peruskäyttö 9
Soittaminen/vastaaminen/lopettaminen 9
Äänenvoimakkuuden säätäminen 9
Mykistys 10
Puheohjaus 10
Amazon Alexan käyttöönotto ja käyttäminen (älypuhelintoiminto) 10
Äänen toistaminen / toiston keskeyttäminen 10
Antureiden käyttäminen 10

Lisätoiminnot 12
Tile-sovelluksen käyttöönotto 12
Ääni-ilmoituksen voimakkuuden säätäminen 12

Ohjelmiston lataaminen 13
Päivitä Poly-laite 13

Vianmääritys 14

Pakkauksen sisältö 15
Varusteet 16

Tuki 17

2



Siri /
Google Assistant

Alexa*

N
FC

Äänenvoimakkuus

Mykistys

Alexa* Amazon Alexa (edellyttää Plantronics Hub -mobiilisovellusta)

Soita

Bluetooth-pariliitos

Siri, Google
Assistant

Oletusarvoinen puheohjaus

NFC Near Field Communication (käytettävissä tietyissä malleissa)

Latausliitäntä

Virta

Merkkivalo

Ennen uuden laitteen käyttöönottoa lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen
ja säädöksiin liittyvät ohjeet.

Kuulokkeen osat

Käytä turvallisesti!
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Pakkauksesta puretun uuden kuulokkeen virta riittää pariliitoksen muodostamiseen ja
muutaman puhelun soittamiseen. Kuulokkeen latautuminen täyteen kestää noin 90
minuuttia. Merkkivalo sammuu, kun lataus on päättynyt.
Mukana toimitetaan micro-USB-kaapeli, jolla kuulokkeen voi ladata seinälaturin avulla (ei
sisälly toimitukseen) tai tietokoneen USB-portista. Tietokoneessa täytyy olla virta päällä,
ja sen on tuettava USB 2.0 -standardia tai parempaa.

HUOMAUTUS Akku tulee ladata aina huoneenlämmössä, eikä milloinkaan alle 0 ºC tai yli 40
ºC lämpötilassa.

1 Korvanapin akun lataustason tarkistaminen:
• Kuuntele äänikehote, kun otat korvanapit pois kotelosta ja laitat ne päähän.

• Katso akun lataustaso BackBeat-sovelluksesta. Lataus: poly.com/software

Ääni-ilmoitus Kuunteluaika

”Battery high” (Akku
täysi)

Vähintään 3 tuntia

”Battery medium”
(Akku melko täysi)

1–3 tuntia

”Battery low” (Akun
virta vähissä)

10 minuuttia tai enintään tunti

”Battery critical”
(Akun virta erittäin

vähissä)

Enintään 10 minuuttia

2 Näet latauskotelon akun lataustason painamalla latauskotelopainiketta ja tarkistamalla
kotelon sisällä olevan merkkivalon tilan.

Kuulokkeen lataaminen

Akun lataustason
tarkistaminen
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Latauskotelon
merkkivalo

Akun tila

Akku täysi

Akku melko täysi

Akun virta vähissä

Akun virta erittäin vähissä

Akun tila Tilailmoitus

30 minuuttia puheaikaa jäljellä ”Battery Low” (virta vähissä) -ilmoitus toistuu
15 minuutin välein

10 minuuttia puheaikaa jäljellä ”Recharge Headset” (lataa kuuloke) -ilmoitus 5
minuutin välein

Tyhjenevän akun
varoitukset
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Täyteen ladatulla kotelolla voit ladata kuulokkeen akun täyteen kaksi kertaa ja pidentää
näin kuulokkeen puheaikaa 14 tunnilla.

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 varaustaso painamalla sivulla olevaa painiketta.

Latauskotelon lataustason merkkivalot

Akku täysi

Akku melko täysi

Akun virta vähissä

Akun virta erittäin vähissä, lataa kotelo/kuuloke

HUOMAUTUS Latauskotelo myydään erikseen. Lisätietoja on osoitteessa poly.com/
accessories.

Latauskotelon käyttö
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1 Aseta kuuloke korvasi päälle ja taakse ja paina sitä sitten varovasti korvaan päin.
HUOMAUTUS Kuuloke asettuu parhaiten, kun otat silmälasit pois ennen kuulokkeen
asettamista korvaan.

2 Käännä mikrofonin vartta, kunnes se osoittaa suutasi kohti.

3 Mikrofonin vartta voi säätää pystysuunnassa parhaaseen mahdolliseen asentoon.

2 31

Vaihda kuulokkeeseen sopiva korvanappi.

1 Työnnä korvanappia sisään ja käännä sitä vasemmalle, jotta nappi irtoaa.

1

22

2 Aseta kuulokkeeseen uusi korvanappi. Lukitse se paikalleen painamalla ja kääntämällä sitä
oikealle.

Jos haluat käyttää kuuloketta toisella korvalla, käännä mikrofoni osoittamaan ylöspäin ja
kierrä sitä siten, että korvanappi jää toiselle puolelle. Laske sitten mikrofoni.

3

2

1

Säätäminen
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1 Aseta kuuloke pariliitostilaan painamalla puhelupainiketta, kunnes kuulet tilailmoituksen
"Pairing" (pariliitostila) ja kuulokkeen merkkivalot vilkkuvat sininen ja punainen.

2 Kytke Bluetooth toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
• iPhone Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*

• Android Settings (Asetukset) > Bluetooth On (Bluetooth käytössä) > Scan for devices (Etsi
laitteita)*

HUOMAUTUS * Valikot voivat vaihdella laitteittain.

3 Valitse “Poly V5200 -sarja.”
Kun pariliitos on muodostettu, kuulet ilmoituksen ”pairing successful” (pariliitos valmis) ja
merkkivalot lopettavat vilkkumisen.
HUOMAUTUS Kuulokemikrofoniin voi yhdistää pariliitoksella enintään kahdeksan laitetta,
mutta kerrallaan voi olla käytössä vain kaksi yhteyttä. Tähän määrään sisältyy Bluetooth-
sovitin.

HUOMAUTUS Toiminto on käytettävissä tietyissä malleissa

NFC-pariliitos voidaan muodostaa, jos kuulokkeeseen on ennestään yhdistetty enintään
yksi laite. NFC-pariliitos ei toimi, jos kuulokkeeseen on jo liitetty kaksi laitetta.

1 Varmista, että puhelimessasi on NFC käytössä ja ettei puhelimen näyttö ole lukittu.
(Asetukset vaihtelevat eri puhelimissa ja kaikissa puhelimissa ei välttämättä ole NFC-
ominaisuutta.)

2 Kytke kuulokkeeseen virta ja kosketa kuulokkeella puhelimen NFC-merkintää kuvan
mukaisesti, kunnes NFC-pariliitos on valmis. Hyväksy yhteys tarvittaessa.

Kun olet muodostanut pariliitoksen kuulokkeen ja puhelimen välille, haluat ehkä liittää
pariksi myös toisen puhelimen.

1 Kytke kuulokkeeseen virta.

2 Toimi näin:
• Pidä puhelupainiketta  pohjassa, kunnes kuulet ilmoituksen Pairing (Muodostetaan

pariliitos).

3 Kytke Bluetooth toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.

4 Valitse Poly V5200 -sarja.
Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

Kun pariliitos on muodostettu, kuulet pairing successful (pariliitos valmis) -ilmoituksen ja
korvanapin merkkivalo lopettaa vilkkumisen.

Pariliitoksen muodostaminen puhelimen
kanssa

Pariliitoksen
muodostaminen

mobiililaitteeseen

Pariliitoksen luominen
NFC-tekniikalla

Toisen puhelimen
liittäminen
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Siri /
Google Assistant

Alexa*

N
FC

Vastaaminen
• Aseta kuuloke korvaan tai
• sano ”answer” (vastaa), kun kuulet tulevan puhelun äänen tai
• napauta puhelupainiketta .

Puhelun lopettaminen
• Napauta puhelupainiketta .

Saapuvan puhelun hylkääminen
• Paina puhelupainiketta  2 sekuntia.

Edelliseen numeroon soittaminen uudelleen
Napauta puhelupainiketta  kahdesti.

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

• 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.

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

Peruskäyttö

Soittaminen/
vastaaminen/
lopettaminen

Äänenvoimakkuuden
säätäminen
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Voit mykistää kuulokkeen tai poistaa mykistyksen painamalla mykistyspainiketta .

Siri, Google Assistant™, Cortana Voit ottaa puhelimen puheohjauksen käyttöön pitämällä
puhelupainiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Odota, että puhelin pyytää komentoa
ottaa käyttöön puheohjaus, haku ja muut älypuhelimen ääniohjaustoiminnot.

Kun käytät kuulokkeilla Alexaa, voit kysyä reittiohjeita, soittaa ystäville, käyttää Alexa
Skillsejä ja paljon muuta.

HUOMAUTUS Amazon Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä kaikissa maissa.

1 Alexan käyttöönotto

A Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja mobiililaitteen välille.

B Lataa tai päivitä tarvittaessa Plantronics Hub -mobiilisovellus (ohjelmisto). Lataa: 
poly.com/software

C Käynnistä Plantronics Hub -sovellus ja varmista, että kuulokkeesi (laiteohjelmisto) on
ajan tasalla.

D Valitse Plantronics Hubin päävalikosta Apps (Sovellukset) > Amazon Alexa > Enable
(Ota käyttöön).

E Käynnistä Amazon Alexa -sovellus ja määritä kuulokkeet ohjeiden avulla.

2 Alexan käyttäminen

A Voit käyttää Alexaa napauttamalla mykistyspainiketta (muulloin kuin puhelun aikana)
ja kysymällä kysymyksen. Kuulet äänimerkin, kun Alexa aktivoituu.

Keskeytä äänen suoratoisto tai jatka sitä napauttamalla puhelupainiketta .
HUOMAUTUS Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei välttämättä toimi verkkopohjaisten
sovellusten kanssa.

Älyanturit reagoivat, kun asetat kuulokkeen korvaan tai otat sen pois korvasta. Mukauta
Poly Lens -sovellus -ohjelmassa. 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.

Mykistys

Puheohjaus

Amazon Alexan
käyttöönotto ja

käyttäminen
(älypuhelintoiminto)

Äänen toistaminen /
toiston keskeyttäminen

Antureiden
käyttäminen
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• Kun kuuloke on päässäsi, voit testata antureita painamalla puhelupainiketta . Puheajan
kertova ilmoitus tarkoittaa, että anturit toimivat. Jos kuuloke antaa merkkiäänen tai
tilailmoituksia ei kuulu, anturit on nollattava.

• Jos haluat nollata anturit, kytke kuulokkeeseen virta ja yhdistä kuuloke laturiin
(lisävaruste) tai tietokoneeseen USB-kaapelilla. Aseta kuuloke ei-metalliselle tasaiselle
alustalle ainakin kymmeneksi sekunniksi.

• Jos latauskaapelia ei ole saatavilla, voit nollata anturit myös katkaisemalla kuulokkeesta
virran ja painamalla puhelupainiketta  ja mykistyspainiketta  samanaikaisesti, kunnes
merkkivalo sammuu. Aseta sitten kuuloke korvaasi ja käynnistä se.

Antureiden poistaminen käytöstä
• Kuulokemikrofonin älyanturit voi poistaa käytöstä Poly Lens -sovellus -ohjelmassa tai

painamalla painiketta, kun kuulokemikrofoni ei ole käytössä. Paina samanaikaisesti
puhelupainiketta  ja mykistyspainiketta  5 sekunnin ajan. Kuulet ilmoituksen ”smart
sensors off” (älyanturit pois käytöstä).
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Kun Tile-sovellus on otettu käyttöön mobiililaitteessa, voit etsiä kadonnutta kuuloketta
soittoäänen avulla tai paikantamalla sen kartalta ja pyytämällä Tile-yhteisön apua.

1 Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja mobiililaitteen välille.

2 Lataa tai päivitä tarvittaessa Plantronics Hub -mobiilisovellus (ohjelmisto). Lataa: 
poly.com/software

3 Käynnistä Plantronics Hub -sovellus ja varmista, että kuulokkeesi (laiteohjelmisto) on ajan
tasalla.

4 Valitse Plantronics Hubin päävalikosta Apps (Sovellukset) > Tile > Enable (Ota käyttöön)

5 Käynnistä Tile-sovellus ja seuraa kuulokkeiden yhdistämisohjeita.

Voit säätää kuulokkeen ääni-ilmoitusten äänenvoimakkuutta
äänenvoimakkuuspainikkeella, kun kuulokkeeseen on kytketty virta eikä puhelu tai
äänisisällön toisto ole käynnissä.

Lisätoiminnot

Tile-sovelluksen
käyttöönotto

Ääni-ilmoituksen
voimakkuuden

säätäminen
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Voit mukauttaa laitteen toimintaa määrittämällä lisäasetuksia ja valintoja Poly Lens -
sovellusillä. Puheluihin vastaaminen, niiden lopettaminen ja mykistäminen laitteesta ei
toimi kaikissa puhelinohjelmistoissa, ennen kuin tietokoneeseen on asennettu Poly-
sovellus. Lataa: poly.com/lens.

HUOMAUTUS Laiteasetukset ja -päivitykset ovat käytettävissä myös Plantronics Hub -
sovelluksessa.

Paranna Poly-laitteen suorituskykyä ja lisää uusimpia ominaisuuksia pitämällä
laiteohjelmisto ja ohjelmisto ajan tasalla.

Päivitä laite Poly Lens -sovellus -ohjelman avulla. Lataa päivitys osoitteesta poly.com/lens.

Ohjelmiston lataaminen

Päivitä Poly-laite
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Soittajat eivät kuule ääntäni. Ratkaisut:
• Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen

pariliitoksella. Katso Pariliitoksen muodostaminen
mobiililaitteeseen.

• Aseta kuuloke uudelleen korvaasi, sillä anturit eivät
välttämättä ole havainneet sitä.

• Nollaa anturit. Ne on ehkä kalibroitava uudelleen. Katso
kohta Anturien nollaaminen.

• Poista anturit käytöstä. Anturit eivät ehkä sovi korvasi
muotoon.

• Poista HD-ääni (laajakaistaääni) käytöstä Poly Lens -sovellus
-ohjelmalla. Tämä asetus ei ehkä ole yhteensopiva puhelimen
kanssa.

• Varmista, että kuulokemikrofonin laiteohjelmisto on
päivitetty. Katso kohta Poly-laitteen päivittäminen.

En kuule soittajan ääntä tai
musiikkia.

Ratkaisut:
• Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen

pariliitoksella. Katso Pariliitoksen muodostaminen
mobiililaitteeseen.

• Aseta kuuloke uudelleen korvaasi, sillä anturit eivät
välttämättä ole havainneet sitä.

• Nollaa anturit. Ne on ehkä kalibroitava uudelleen. Katso
kohta Anturien nollaaminen.

• Poista anturit käytöstä. Anturit eivät ehkä sovi korvasi
muotoon.

• Varmista, että kuulokemikrofonin laiteohjelmisto on
päivitetty. Katso kohta Poly-laitteen päivittäminen.

Kuulokkeen virta ei arvion
mukaan riitä 7 tunnin
puheaikaan, vaikka akku on
ladattu täyteen.

Ratkaisut:
• Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen

pariliitoksella. Katso Pariliitoksen muodostaminen
mobiililaitteeseen.

• Poista HD-ääni (laajakaistaääni) käytöstä Poly Lens -sovellus
-ohjelmalla. Ääni kuluttaa paljon virtaa.

• Pura kuulokkeen akun varaus kokonaan ja lataa akku sitten
täyteen.

• Joidenkin puhelinten Bluetooth-yhteydet ovat liian
tehottomia optimaaliseen 7 tunnin puheaikaan.

Vianmääritys
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Kuulokemikrofoni Micro-USB-kaapeli

Korvatyynyt (S, M, L)

Pakkauksen sisältö
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Myydään erikseen osoitteessa poly.com/accessories.

Autolaturi
Vaahtomuovikuorella varustetut

korvatyynyt

USB–
Bluetooth-

sovitin Latauskotelo

Seinälaturi

Varusteet
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Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?
poly.com/support

Valmistaja:

Plantronics, Inc. Plantronics B.V. Plantronics Ltd.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2021 Poly. Bluetooth on Bluetooth SIG Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Plantronics Inc:n valmistama.

Mallin tunnus: POTE16

207276-10 10.21
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