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Voyager 5200 UC FCC:n sääntöjenmukaisuutta koskevat tiedot 
 
FCC:n sääntöjenmukaisuutta koskevat tiedot: Vakuutus vaatimustenmukaisuudesta 
 
Me, Plantronics vakuutamme yksin olevamme vastuussa, että tuote Voyager 5200 UC täyttää FCC: n 
sääntöjen osan 15 vaatimukset. Toiminta edellyttää seuraavia ehtoja: 1. tämä laite ei saa aiheuttaa 
haitallisia häiriöitä ja 2. tämän laitteen on hyväksyttävä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka 
saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. 
 
Huomaa: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen rajat FCC-
sääntöjen osan 15 mukaisesti. Tämä laite seuraa FCC:n säteilylle altistumisen raja-arvoja, jotka on asetettu 
hallitsemattoman ympäristön mukaan. Nämä raja-arvot ovat suunniteltu tuomaan suojaa vahingollista 
häiriötä vastaan asuinympäristössä. Laite luo, käyttää ja voi säteillä radiotaajuus-energiaa, ja jos sitä ei 
asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteeseen. Emme kuitenkaan voi 
taata, ettei häiriöitä esinny asennuksen jälkeen. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai tv-vastaanottimeen, 
joka voidaan todeta kääntämällä laite päälle tai pois päältä, käyttäjän kannattaa kokeilla poistaa häiriöt 
seuraavilla toimilla. 
-Suuntaa uudelleen tai sijoita vastaanottava antenni eri paikkaan 
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa 
- Yhdistä laite eri pistorasiaan kuin mihin vastaanotin on yhdistetty 
- Kysy apua laitteen myyjältä tai valtuutetulta TV/radio asentajalta 
 
fi Roska-astian päällä oleva rasti tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkaromua tai akkuja ei saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana, vaan ne on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen. 
 
 
Takuu 
Plantronics tarjoaa kahden vuoden rajoitetun takuun Euroopassa. Takuuasioissa, takuuehdoissa ja 
tuotetuki- asioissa, mene osoitteeseen plantronics.com/support, josta löydät lisätietoja. 
 
Takuu kattaa mahdolliset viat tuotteen materiaaleissa ja valmistuksessa. 
 
 
Turvallisuusohjeet 
Välttääksesi tulipalon, sähköiskun ja henkilö- tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi lue laitteen käyttöohjeet 
ja seuraavat turvallisuusohjeet ennen Plantronics laitteen käyttöönottamista. 
 
Toiminta- säilytys- ja latauslämpötilan tulisi olla välillä 10-40 C astetta. 
 
- Käytä tämän tuotteen kanssa vain tälle Plantronicsin tuotteelle tarkoitettuja tuotteita ja varusteita 
- Jos tuote aiheuttaa ihoärsytystä, lopeta käyttö ja ota yhteyttä Plantronicsiin 
- LAPSET. Älä koskaan anna lasten leikkiä tuotteen kanssa, sen pienet osat saattavat aiheuttaa 
tukehtumisvaaran. 
- Älä koskaan pura tuotetta, siitä saatta aiheutua sähköiskun vaara. Väärin kasatun tuote voi aiheuttaa 
tulipalon tai sähköiskun. 
- Sammuta ja lopeta laitteen käyttö, jos tuotteen pinta, johto tai liitäntä on vahingoittunut 
- Altistuminen kovalle äänenvoimakkuudelle pitkiä aikoja voi tilapäisesti tai pysyvästi vahingoittaa kuuloa. 
Käytä kuuloketta aina kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Eri laitteiden kanssa käytettäessä voi 
äänenvoimakkuus vaihdella, kuulokkeen asetusten ja laitteen ominaisuuksien mukaan. Jos käyttäessäsi 
kuuloketta koet epämukavuutta korvassa, lopeta kuulokkeen käyttö ja mahdollisesti tarkistuta kuulosi 
lääkärillä. Suojataksesi kuuloasi, suosittelemme toimimista seuraavasti: 



1. Aseta äänenvoimakkuus kuulokkeessa matalalle tasolle ennekuin asetat kuulokkeen korvallesi ja käytä 
mahdollisimman matalaa äänenvoimakkuutta. 
2. Vältä äänenvoimakkuuden lisäämistä meluisissa ympäristöissä, jos mahdollista, käytä kuuloketta 
hiljaisissa ympäristöissä. 
3. Rajoita kuulokkeen käyttämistä kovalla äänenvoimakkuudella. 
4. Alenna äänenvoimakkuutta, jos et kuule selvästi lähellä olevien ihmisten puhetta . 
 
Lisätietoja kuulosta ja kuulokkeiden käytöstä löydät internetsivuiltamme: plantronics.com/healthandsafety 
 
- Jos käytät kuuloketta ajaessasi, tarkista lainsäädäntö koskien puhelimen ja kuulokkeen käyttöä ajon aikana. 
Varmista että huomiosi ja keskittymisesi pysyvät tiessä ja liikenteessä. Kuulokkeen/kuulokkeiden käyttö ajon 
aikana heikentää kykyäsi kuulla ympäristön ääniä. 
- Mikäli tuote sisältää korvanapit, asenna ja käytä niitä ohjeiden mukaan. Älä työnnä korvanappia/nappeja 
korvakäytävään. Jos kuuloke jumiutuu korvasi sisälle, ota yhteys lääkäriin. 
- Kytke virtasovitin/laturi lähelle, jotta se on helposti saatavilla. 
 
 
Latausta koskevat varoitukset 
- Käytä ainoastaan laturia, joka tulee tuotteen mukana, tai Plantronicsin yhteensopivaa laturia ja toimi 
latausohjeiden mukaan. Vaihtoehtoisesti, jos kuuloke voidaan ladata mobiililaitteesi laturilla, käytä vain 
puhelimesi mukana tulevaa tai puhelinvalmistajan hyväksymää laturia. Älä käytä laturia muuhun 
tarkoitukseen. Varmista että latauslaitteen jännite vastaa tuotteen jännitettä 
 
 
Akun käyttöä koskevat varoitukset 
- Jos tuotteessasi on kiinteä akku, älä avaa kuuloketta tai yritä irrottaa sen akkua, se voi johtaa 
vammautumiseen tai tuotteen vahingoittumiseen. 
- Mikäli hankkimassasi tuotteessa on irrotettava akku, käytä Plantronicsin valmistamaa, oikeaa akkumallia. 
Hävitä vanha akku ohjeiden mukaisesti. 
- Älä altista tuotetta tai akkua tulelle tai yli 40 asteen läpötilalle. 
- Älä avaa, muokkaa tai irrota mitään osia akusta. Se saattaa sisältää syövyttäviä materiaaleja, jotka 
ärsyttävät ihoa tai silmiä ja voivat olla myrkyllisiä nieltynä. 
- Älä koskaan laita akkua suuhusi. Jos kuitenkin olet niellyt akun, ota yhteys lääkäriin tai myrkytyskeskukseen 
- Pidä akku aina lasten ulottumattomissa 
- Älä anna akun koskettaa metalliesineitä, kuten avaimia tai kolikoita. 
- KIERRÄTYS. Tuotteen akku on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti. Ota yhteys paikalliseen 
jätehuoltoon selvittääksesi akun hävitystapa. 


