
PLANTRONICS VOYAGER LEGEND BLUETOOTH KUULOKESARJA

Käyttöopas



Tuotteen yleiskatsaus

1. Soittonappula
2. Äänenvoimakkuuspainike
3. Kuulokkeiden LED (merkkivalo)
4. Virtanappi
5. Magneettinen latausportti
6. Mykistyspainike
7. Äänipainike
8. Toisto/tauko-painike
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Liittäminen

Kun kytket kuulokemikrofoniin virran ensimmäisen kerran, pariliitosprosessi alkaa.
1. Kun käytät kuulokkeita, kytke siihen virta. Kuulet "pariliitos" ja kuulokkeiden

merkkivalot vilkkuvat punaisena ja sinisenä.

2. Aktivoi Bluetooth puhelimessasi ja aseta se etsimään uusia laitteita:
- iPhonen Asetukset > Bluetooth > Päällä
- Android > Bluetooth: Päällä > Etsi laitteita

3. Valitse “PLT_Legend”
Syötä tarvittaessa neljä nollaa (0000) salasanaksi tai hyväksy yhteys. Kun
laitepari on muodostettu onnistuneesti, kuulet "pariliitos onnistui" ja
kuulokkeiden merkkivalot lakkaavat vilkkumasta.

Huomautus: Jos haluat ottaa soittajan nimen ilmoittamisen käyttöön, salli
yhteystietojesi käyttö.

Pariliitoksen muodostaminen toiseen puhelimeen

Jos haluat liittää toisen puhelimen tähän kuulokemikrofoniin, toimi seuraavasti:
1. Kytke kuulokemikrofoni päälle, napsauta sitten "Äänipainiketta" ja sano

"Pariliitostila" tai pidä "Soita-painiketta" painettuna, kunnes kuulet "Pariliitos".
2. Kun kuulokkeiden merkkivalot vilkkuvat punaisena ja sinisenä, aktivoi

puhelimesi Bluetooth ja aseta se etsimään uusia laitteita.
3. Valitse "PLT_Legend". Jos puhelimesi kysyy, kirjoita salasanaksi neljä nollaa

(0000) tai hyväksy yhteys.
4. Kun pariliitos on muodostettu, LED-valot lakkaavat vilkkumasta punaisena ja

sinisenä ja kuulet "pariliitos onnistui".
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Huomautus: Jos haluat ottaa soittajan nimen ilmoittamisen käyttöön, salli
yhteystietojesi käyttö.

Lataus

Uusissa kuulokkeissasi on tarpeeksi virtaa muodostaaksesi pariliitoksen ja
soittaaksesi muutaman puhelun ennen latausta, mutta voit ladata sen milloin
tahansa. Voit ladata kuulokkeen uudelleen seuraavasti:

1. Kohdista kuulokkeen ja USB-kaapelin magneettiset alueet

2. Liitä kaapeli USB-seinälaturiin tai kannettavaan tietokoneeseen 90 minuutiksi.
Kun lataus on täynnä, LED-valot sammuvat.
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LED-indikaattorit

Off Lataus valmis

Akku korkea

Akku keskitasoa

Akku alhainen

Akku kriittinen

Korvakärjen vaihtaminen

1. Työnnä korvakärki sisään ja avaa se kääntämällä sitä vasemmalle

2. Kohdista uusi korvakappale aukkoon
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3. Lukitse se paikalleen kiertämällä sitä oikealle

Sivun vaihto

Jos haluat käyttää kuulokkeita toisella korvallasi, käännä puomia ylöspäin ja käännä
se ympäri niin, että kuuloke on toisella puolella ennen puomin laskemista.

Soita/vastaa/lopeta puheluita

Puheluun vastaaminen:
- Laita kuulokkeet päähän
- Sano "vastaa" (mahdollisesti englanniksi), kun puhelu on ilmoitettu
- Napsauta "Soita-painiketta"

Toiseen puheluun vastaaminen:
- Napauta ensin "Soita-painiketta" lopettaaksesi nykyisen puhelun ja napauta

sitten "Soita-painiketta" uudelleen vastataksesi uuteen puheluun.
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Puhelun lopettaminen:
- Lopeta nykyinen puhelu napsauttamalla "Soita-painiketta".

Puhelun hylkääminen:
- Ota kuulokkeet pois tai
- Sano "ohita", kun puhelu on ilmoitettu, tai
- Paina "Soita-painiketta" 2 sekunnin ajan

Voit soittaa takaisin viimeiseen puheluun kaksoisnapauttamalla "Soita-painiketta".

Äänivalinta

Jos älypuhelimessasi on ääniohjattu avustaja, paina soittopainiketta 2 sekunnin ajan
ja odota puhelinkehotetta.

Soittajan ilmoitus

Kun käytät kuulokkeita, kuulet sinulle soittavan yhteystiedon nimen, jotta voit
päättää, haluatko vastata puheluun vai ohittaa puhelun. Soittajan nimi ilmoitetaan,
jos seuraavat ehdot täyttyvät:

- Puhelimessasi on puhelinluettelon käyttöprofiili (PBAP)
- Myönsit pääsyn yhteystietoihisi parinmuodostusprosessin aikana
- Yhteystieto tallennetaan

Seuraavissa tilanteissa saapuvan soittajan nimeä ei kuitenkaan ilmoiteta:
- Jos käytät antureita vastaamaan automaattisesti puheluun, kun laitat

kuulokkeet päähän
- Jos soittaja on tuntematon, listaamaton tai estetty
- Jos puhelimesi ei tue PBAP:tä

Huomautus: Kantonin, tanskan, japanin, korean, venäjän ja ruotsin kielillä ei ole
äidinkielenään soittajan ilmoitustukea.

Mykistys

Puhelun aikana voit mykistää mikrofonin:
- Napauta Mykistä-painiketta. Kuulet "mykistys päällä" -vahvistuksen. Hälytys

toistuu 15 minuutin välein muistuttaakseen, että mikrofoni on mykistetty.
- Napauta Mykistä-painiketta uudelleen avataksesi mikrofonin ja kuulet

"mykistys pois" -vahvistuksen.
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Säädä äänenvoimakkuutta

Vaihda äänenvoimakkuuspainiketta ylös (+) tai alas (-) puhelun tai äänen
suoratoiston aikana.

Älykkäät anturit

Nämä kuulokkeet käyttävät Smart Sensors -tekniikkaa tunnistamaan, ovatko
kuulokkeet käytössä, ja voivat suorittaa automaattisesti aikaa säästäviä toimintoja:

- Kuulokkeiden laittaminen päähän vastaa saapuvaan puheluun, siirtää
aktiivisen puhelun puhelimestasi ja jatkaa äänen suoratoistoa

- Kuulokkeiden ottaminen pois kuulokemikrofonisi hylkää saapuvan puhelun,
siirtää aktiivisen puhelun puhelimeesi, keskeyttää äänen suoratoiston, lukitsee
"Soita-painikkeen" välttääksesi vahingossa soitetut puhelut

Jos anturit eivät toimi odotetulla tavalla, sinun on ehkä nollattava ne:
- Testi: Aseta kuulokkeet päähän ja testaa anturit napauttamalla

"Soita-painiketta". Äänihälytys tarkoittaa, että anturit toimivat. Pelkkä tonaali
tarkoittaa, että anturit on nollattava.

- Nollaus: Nollaa anturit lataamalla kuulokemikrofoni ja aseta se tasaiselle
ei-metalliselle pinnalle yli 10 sekunniksi.

Toista tai keskeytä äänen suoratoisto

Toisto/tauko-painikkeen 2 sekunnin painallus joko keskeyttää tai jatkaa
suoratoistoäänen toistoa.
Huomautus: Sinun on keskeytettävä äänen suoratoisto ennen kuin käytät
kuulokemikrofonin äänikomentoja tai aloitat lähtevän puhelun kuulokemikrofonilla
(takaisinsoitto tai äänivalinta). Jos katkaiset kuulokemikrofonista virran tai siirryt
puhelimen kantaman ulkopuolelle äänen suoratoiston aikana, kuulokemikrofoni ei
toista/keskeytä suoratoistoa, kun se yhdistetään uudelleen, ennen kuin jatkat
suoratoistoa manuaalisesti puhelimellasi.

Äänihälytykset:

Kuulokkeet ymmärtävät ja puhuvat englantia. Voit vaihtaa kielen verkossa lataamalla
MyHeadset Updater -työkalun. Saatavilla olevat äänihälytysten kielet ovat kantoni,
englanti (Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat), tanska, ranska, saksa, italia,
japani, korea, mandariini, norja, venäjä, espanja ja ruotsi.
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Äänihälytysluettelo:

- Virta päälle/pois
- Puheluun vastaaminen
- Puheaika (x) tuntia
- Matala akun varaustaso
- Lataa kuulokkeet
- Yhteys menetetty
- PC liitetty/PC irrotettu
- Puhelin 1 yhdistetty/Puhelin 2 yhdistetty
- Pariliitos
- Pariliitos onnistui
- Pariliitos on kesken, käynnistä kuulokkeet uudelleen
- Mykistys päälle/pois
- Äänenvoimakkuus maksimi/minimi
- Äänentunnistus päälle/pois
- Soittaa takaisin viimeiseen numeroon
- Voit sanoa

Voit säätää äänihälytyksen äänenvoimakkuutta vaihtamalla
äänenvoimakkuuspainiketta, kun kuulokkeet ovat päällä ja käyttämättömänä (ei
puhelun tai musiikin suoratoiston aikana).

Äänikomennot

Napsauta ”Äänipainiketta”, odota komentopyyntöä ja sano sitten komento.
Esimerkiksi "Mitä voin sanoa?" kertoo täydellisen luettelon käytettävissä olevista
komennoista. Voit vaihtaa äänikomentojen kieltä lataamalla Plantronicsin MyHeadset
Updater -työkalun. Käytettävissä olevat kielet ovat englanti (Yhdysvallat ja
Iso-Britannia), ranska, saksa, italia, japani, korea, mandariinikiina, venäjä, espanja ja
ruotsi. Kantonin, tanskan ja norjan äänikomennot on puhuttava englanniksi.
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Äänikomentojen luettelo

- Olenko yhteydessä?
- Vastaus
- Peruuta
- Tarkista akku
- Jätä huomiotta
- Pariliitostila
- Soita takaisin
- Mitä voin sanoa?

Huomautus: Puhelimesi äänivalintatoiminto käynnistetään painamalla
"Soita-painiketta" 2 sekunnin ajan. Äänivalintaominaisuus ei ole kuulokkeen
äänikomento.

Voit poistaa "vastaa/ohita" äänikomennot käytöstä seuraavasti:
- Kytke kuulokkeet päälle
- Pidä Ääni-painiketta painettuna, kunnes kuulet kaksoisäänen

Toista nämä vaiheet aktivoidaksesi äänivastauskomennot uudelleen.

Mukauta kuulokkeitasi

Voit muuttaa kieltä ja muita asetuksia käyttämällä USB-kaapelia, PC:tä ja
Plantronics-työkalua. MyHeadset Updater -työkalulla (saatavilla ladattavaksi
Plantronicsin viralliselta verkkosivustolta) voit:

- Vastaanota laiteohjelmistopäivityksiä
- Vaihda äänihälytysten ja -komentojen kieli
- Kytke äänikomennot päälle/pois
- Kytke Smart Sensors päälle/pois päältä
- Kytke korkealaatuisen äänen (A2DP) suoratoisto päälle/pois
- Kytke "mykistä pois" äänihälytys päälle/pois
- Laita Wideban Audio for HD Voice päälle/pois päältä

Mukauta kuulokkeita noudattamalla näitä ohjeita
1. Liitä kuulokkeet ja USB-kaapeli tietokoneeseen.
2. Lataa MyHeadset Updater -työkalu
3. Muokkaa kieltä, alueasetuksia, määritä muita ominaisuuksia ja lataa

päivityksiä, kun niitä on saatavilla
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Monipiste

Voyager Legend -kuulokkeet tukevat monipistetekniikkaa, jonka avulla voit käyttää
yhtä kuuloketta kahden eri Bluetooth-matkapuhelimen kanssa. Jos haluat
muodostaa pariliitoksen kuulokemikrofonista toiseen puhelimeen, katso "Pariliitoksen
muodostaminen toiseen puhelimeen". Jotta voit vastata toiseen puheluun toisella
puhelimella, nykyinen puhelu on lopetettava tai siirrettävä takaisin ensimmäiseen
puhelimeen. Jos et vastaa, toinen puhelu siirtyy vastaajaan.

- Lopeta ensimmäinen puhelu napauttamalla Soita-painiketta
- Napauta Soita-painiketta uudelleen vastataksesi toiseen puheluun

Note: Voit välttää Multipoint-ongelmia käyttämällä kuulokkeiden "Soita-painiketta"
puhelimen säätimien sijaan.
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