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Kuuloke

voice

 Puhelupainike

 Äänenvoimakkuuden säätö

 Kuulokkeen merkkivalo

 Virtapainike

 Magneettinen latausliitäntä

 Mykistyspainike

 Voice-painike

 Toisto/taukopainike

Käytä turvallisesti! Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät 

turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja säädöksiin liittyvät ohjeet.
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Pairing (muodostetaan pariliitos)

 Kuuloke aloittaa pariliitoksen muodostamisen, kun siihen kytketään virta ensimmäisen kerran.

1 Aseta kuuloke korvaasi ja käynnistä se. 

2 Kun kuulokkeen punaiset ja siniset merkkivalot vilkkuvat, aktivoi puhelimesi Bluetooth®-

yhteys ja määritä se hakemaan uusia laitteita.

	 •	 iPhone:	Settings	(Asetukset)	>	General	(Yleiset)	>	Bluetooth	>	On	(Päällä)
	 •	 Android™-älypuhelimet:	Settings	(Asetukset)	>	Wireless	&	Networks	(Langattomat 

	 toiminnot	ja	verkko)	>	Bluetooth:	On	(Käytössä)	>	Scan	for	devices	(Hae	laitteita)

	 HUOMAUTUS	Valikot saattavat vaihdella laitteittain.

3 Valitse PLT_Legend. Syötä pyydettäessä salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

4 Kun pariliitos on valmis, punaiset ja siniset merkkivalot lakkaavat vilkkumasta ja kuulet ilmoi-

tuksen ”pairing successful” (pariliitos muodostettu).

	 HUOMAUTUS	Voit ottaa käyttöön soittajan nimen ilmoituksen sallimalla puhelimessasi olevien 

yhteystietojen käytön, jos puhelin sitä pyytää.

  

Kun olet muodostanut pariliitoksen kuulokkeen ja puhelimen välille, haluat ehkä liittää parik-

si myös toisen puhelimen.

1 Kytke kuulokkeeseen virta ja toimi näin:

	 •	 paina	Voice-painiketta	 ja	sano	”Pair	mode”	(pariliitostila)	tai
	 •	 pidä	puhelupainiketta  	pohjassa,	kunnes	kuulet	ilmoituksen	”Pairing” 

	 (muodostetaan	pariliitosta).

2 Kun kuulokkeen punaiset ja siniset merkkivalot vilkkuvat, aktivoi puhelimesi Bluetooth®-

yhteys ja määritä se hakemaan uusia laitteita.

3 Valitse PLT_Legend. Syötä pyydettäessä salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

4 Kun pariliitos on valmis, punaiset ja siniset merkkivalot lakkaavat vilkkumasta ja kuulet ilmoi-

tuksen ”pairing successful” (pariliitos muodostettu).

	 HUOMAUTUS	Voit ottaa käyttöön soittajan nimen ilmoituksen sallimalla puhelimessasi olevien 

yhteystietojen käytön, jos puhelin sitä pyytää.

Pariliitoksen muodostaminen 
ensimmäistä kertaa

 

Toisen	puhelimen	liittäminen
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Lataaminen

 Uuden kuulokkeesi virta riittää pariliitoksen muodostamiseen ja muuta-
man puhelun soittamiseen, mutta voit ladata sen vaikka heti.

1 Aseta kuulokkeen ja USB-kaapelin magneettiliittimet vastakkain. 

2 Kiinnitä kaapeli USB-laturiin tai tietokoneeseen 90 minuutiksi. Merkkivalot sammuvat, kun 

akku on täysi.
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Säätäminen

 Vaihda kuulokkeeseen sopiva korvanappi.

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

2 Aseta kuulokkeeseen uusi korvanappi.

3 Lukitse se paikalleen kiertämällä sitä oikealle.

 Jos haluat käyttää kuuloketta toisella korvalla, käännä mikrofoni osoittamaan ylöspäin ja 

kierrä sitä siten, että korvanappi jää toiselle puolelle. Laske sitten mikrofoni.

Korvanapin	vaihtaminen

 

 
 
 

 
Käyttäminen oikealla tai 

vasemmalla puolella
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Peruskäyttö

 Vastaaminen
 Toimi näin:

	 •	 nosta	kuuloke	korvallesi	ja	vastaa	puheluun	tai

	 •	 sano	”answer”	(vastaa),	kun	kuulet	tulevan	puhelun	äänen	tai

	 •	 napauta	puhelupainiketta.	

	 HUOMAUTUS Voit muuttaa äänikomennon kieltä MyHeadset™ Updater -työkalulla. Kieleksi 

voi valita englannin (Iso-Britannia), ranskan, saksan tai espanjan. Lisätietoja on kohdassa 

Äänikomennot.

	 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:

	 •	 ota	kuuloke	pois	tai

	 •	 sano	”ignore”	(hylkää),	kun	kuulet	tulevan	puhelun	äänen

	 •	 paina	puhelupainiketta	  kahden sekunnin ajan.

 Soitto edelliseen numeroon
 Napauta puhelupainiketta  kahdesti.

	 Äänentunnistustoiminto	(puhelimen	ominaisuus)
 Paina puhelupainiketta  2 sekunnin ajan, ja kun puhelimesi pyytää komentoa, anna 

haluamasi puhelimeen tallennettu yhteystieto.

 Soittajailmoitus
 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	hyväksynyt	yhteystietojen	käytön	pariliitoksen	käytön	aikana

	 •	 jos	yhteyshenkilö	on	tallennettu.

Puhelun	soittaminen,	
puheluun	vastaaminen	ja	

puhelun	lopettaminen

voice
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 Soittajan nimeä ei kuitenkaan ilmoiteta seuraavissa tilanteissa:

	 •	 jos	käytössä	ovat	puheluun	automaattisesti	vastaavat	anturit	kuulokkeen	käytön	aikana

	 •	 jos	soittaja	on	tuntematon	tai	estetty	tai	jos	häntä	ei	ole	luettelossa.

 Mikrofonin voi mykistää puhelun aikana.

 Napauta mykistyspainiketta . Kuulet mykistysvahvistuksen. Mykistyksestä muistuttava 

äänimerkki toistuu 15 minuutin välein. Avaa mikrofoni napauttamalla mykistyspainiketta  

uudelleen. Kuulet mykistyksen poistovahvistuksen.

 Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta puhelun tai äänen suoratoiston aikana 

äänenvoimakkuuspainikkeella  valitsemalla [+] tai [–].

 Kuulokkeen Smart Sensor™ -tekniikka tunnistaa, onko kuuloke päässä, ja pystyy 

automaattisesti suorittamaan aikaa säästäviä toimintoja.

	 Asettamalla	kuulokkeen	päähän	voit
	 •	 vastata	tulevaan	puheluun

	 •	 siirtää	käynnissä	olevan	puhelun	puhelimesta

	 •	 jatkaa	kuuntelemasi	äänisisällön	toistamista.

	 Ottamalla	kuulokkeen	päästä	voit
	 •	 Voit	myös	hylätä	tulevan	puhelun	tällä	painikkeella.

	 •	 siirtää	käynnissä	olevan	puhelun	kuulokkeesta	puhelimeen

	 •	 keskeyttää	äänisisällön	toiston

	 •	 lukita	puhelupainikkeen	 , jotta sitä ei paineta vahingossa.

	 Anturien	nollaaminen
 Jos anturit eivät toimi oikein, sinun on ehkä nollattava ne.

1 Testaus Kun kuuloke on päässäsi, voit testata antureita painamalla puhelupainiketta . 

Puheajan kertova ilmoitus tarkoittaa, että anturit toimivat. Merkkiääni tarkoittaa, että 

anturit on nollattava.

2	 Nollaus Nollaa anturit lataamalla kuuloke ja asettamalla se tasaiselle, muulle kuin 

metalliselle alustalle kymmeneksi sekunniksi.

 Toisto-/taukopainikkeen  2 sekunnin painallus keskeyttää suoratoistetun äänen tai 

jatkaa sen toistoa.

 HUOMAUTUS Äänen suoratoisto on keskeytettävä ennen

	 •	 kuulokkeen äänikomentojen käyttämistä

	 •	 puhelun soittamista kuulokkeiden kautta (takaisinsoitto tai äänivalinta).

 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.

Mykistys 
 
 

Äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Antureiden	käyttäminen

 
Suoratoistetun äänen 

toisto tai keskeytys

This version of the wordmark can only be 
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mark than the other size wordmarks.

Please use one of the other sizes if you need 
a larger version.
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Lisää ominaisuuksia

 Tilan muuttuessa kuulokkeesta kuuluu ilmoitus englanniksi. Voit muuttaa ääni-ilmoitusten 

kieltä MyHeadset™ Updater -työkalulla. Työkalun voi ladata osoitteesta 

plantronics.com/myheadset. Kieleksi voi valita kantoninkiinan, englannin (Iso-Britannia), 

ranskan, saksan, mandariinikiinan tai espanjan.

 Ääni-ilmoitukset
	 •	 Power	on/off	(virta	päällä/pois)

	 •	 Answering	call	(vastataan	puheluun)

	 •	 Talk-time	(x)	hours	(puheaika	[x]	tuntia)

	 •	 Talk-time	less	than	2	hours	(puheaikaa	alle	2	tuntia)

	 •	 Battery	low	(akun	virta	vähissä)

	 •	 Recharge	headset	(lataa	kuuloke)

	 •	 Phone	1	disconnected/Phone	2	disconnected	(puhelimen	1	yhteys	katkaistu	/ 

 puhelimen 2 yhteys katkaistu)

	 •	 Phone	1	connected/Phone	2	connected	(puhelimen	1	yhteys	muodostettu	/ 

 puhelimen 2 yhteys muodostettu)

	 •	 Pairing	(muodostetaan	pariliitos)

	 •	 Pairing	successful	(pariliitos	onnistui)

	 •	 Pairing	incomplete,	restart	headset	(pariliitos	ei	onnistunut,	käynnistä	kuuloke	uudelleen)

	 •	 Mute	on/off	(mykistys	käytössä	/	pois	käytöstä)

	 •	 Volume	maximum/minimum	(suurin/pienin	äänenvoimakkuus)

	 •	 Voice	recognition	on/off	(ääniohjaus	käytössä/pois)

	 •	 Calling	back	last	number	(soitetaan	edelliseen	numeroon)

	 •	 Call	back	XYZ	(soitetaan	uudelleen	XYZ)

 Paina Voice-painiketta , odota kehotetta ja sano sitten komento. Esimerkiksi komennolla 

”What can I say?” (mitä voin sanoa?) saat luettelon käytettävistä komennoista. Voit muuttaa 

äänikomentojen kieltä MyHeadset™ Updater -työkalulla.Työkalun voi ladata osoitteesta 

plantronics.com/myheadset. Kieleksi voi valita englannin (Iso-Britannia), ranskan, saksan 

tai espanjan.

 Äänikomennot
	 •	 Am	I	connected?	(onko	yhteys	muodostettu?)

	 •	 Answer	(vastaa)

	 •	 Call	information	(puhelun	tiedot)

	 •	 Call	Vocalyst	(soita	Vocalyst-palveluun)

	 •	 Cancel	(peruuta)

	 •	 Check	battery	(tarkista	akku)

	 •	 Ignore	(ohita)

	 •	 Pair	mode	(pariliitostila)

	 •	 Redial	(uudelleenvalinta)

	 •	 What	can	I	say	(mitä	voin	sanoa)

	 HUOMAUTUS Puhelimen äänivalintatoiminnon voi käynnistää painamalla puhelupainiketta   

2 sekunnin ajan. Äänivalintatoiminto ei ole kuulokkeen äänikomento.

Ääni-ilmoitukset

Äänikomennot
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	 Poista	answer	(vastaa)-	ja	ignore	(ohita)	-äänikomennot	käytöstä
	 Answer	(vastaa)-	ja	ignore	(ohita)	-äänikomentojen	poistaminen	käytöstä	

1 Kytke kuulokkeeseen virta.

2 Pidä Voice-painiketta  painettuna, kunnes kuulet kaksi äänimerkkiä.

3 Aktivoi vastaamisen äänikomennot toistamalla vaiheet.

 Kuulokkeen käyttökieli on englanti. Voit muuttaa kielen ja muita asetuksia verkossa.

 MyHeadset™ Updater -työkalun avulla voit

	 •	 saada	laiteohjelmistopäivitykset

	 •	 muuttaa	ääni-ilmoitusten	ja	-komentojen	kielen	(englanti	[Iso-Britannia],	ranska,	saksa	ja 

 espanja. Äänikomennot ovat saatavana myös kantonin- ja mandariinikiinaksi.)

	 •	 muuttaa	Vocalyst-palvelun	paikallisen	puhelinnumeron

	 •	 ottaa	äänikomennot	käyttöön	tai	poistaa	ne	käytöstä

	 •	 ottaa	Smart	Sensor™ -tekniikan käyttöön tai poistaa sen käytöstä

	 •	 ottaa	laadukkaan	suoratoistetun	äänen	(A2DP)	tai	poistaa	sen	käytöstä

	 •	 ottaa	mute	off	(mykistys	pois)	-ääni-ilmoituksen	käyttöön	tai	poistaa	sen	käytöstä

 MyHeadset™	Updater -työkalun lataaminen

1 Liitä kuuloke ja USB-kaapeli tietokoneeseen.

2 Lataa MyHeadset™ Updater -työkalu osoitteesta plantronics.com/myheadset.

3 Voit muokata kieltä ja alueasetuksia, määrittää muita toimintoja ja ladata uusia päivityksiä.

 Voyager Legend tukee Multipoint-tekniikkaa, jonka ansiosta yhtä kuuloketta voi käyttää 

kahden Bluetooth-matkapuhelimen kanssa. Kun haluat liittää kuulokkeesi toiseen 

puhelimeen, katso lisätietoja kohdasta Toisen puhelimen liittäminen.

 Voit vastata toisen puhelimen puheluun lopettamalla nykyisen puhelun tai siirtämällä sen 

takaisin ensimmäiseen puhelimeen. Jos et vastaa, toinen puhelu menee vastaajaan.

1 Lopeta ensimmäinen puhelu painamalla puhelupainiketta .

2 Vastaa toiseen puheluun painamalla puhelupainiketta  uudelleen.

 HUOMAUTUS Multipoint-ominaisuuden käyttö on helpompaa, kun käytät kuulokkeen 

puhelupainiketta puhelimien painikkeiden sijaan.

 Kuulokkeen akun jäljellä olevan varauksen voi tarkistaa helposti kahdella tavalla:

	 •	 äänikomennolla	Check	battery	(tarkista	akku)

	 •	 tarkistamalla	varauksen	kuulokkeen	akun	varausilmaisimesta.	iPhonessa	ilmaisin	tulee 

 näkyviin automaattisesti, ja  Android-älypuhelimessa sen voi ottaa käyttöön MyHeadset™- 

 tai Find Myheadset™ -sovelluksilla.

 
 
 

Kuulokkeen mukauttaminen

Multipoint

Akun	varauksen	
tarkistaminen



12
This version of the wordmark can only be 
used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.

Please use one of the other sizes if you need 
a larger version.

Tekniset tiedot

Puheaika Enintään 7 tuntia

Valmiusaika Enintään 11 päivää

Kantomatka	(toimintasäde) Enintään 10 metriä, luokka II

Kevytkuulokkeen paino 18 grammaa

Laturin liitin Micro USB -kaapeli, jossa magneettiliitäntä 

kuulokkeeseen, modulaarinen verkkovirtalaturi 

100–240 V, autolaturi

Akun	tyyppi Ladattava, ei-vaihdettava litiumionipolymeeri

Latausaika	(enintään)	 90 minuuttia täyteen lataukseen

Virtavaatimukset 	5 V DC –	180 mA

Bluetooth-versio Bluetooth v3.0

Bluetooth-profiilit	 Tukee	seuraavia:	Advanced	Audio	Distribution	(A2DP),	

Audio/	Video	Remote	Control	(AVRCP),	Wideband	Hands-

free v1.6 (HFP), Headset v1.2 (HSP), Phone Book Access 

Profile	(PBAP),	Secure	Simple	Pairing	(SSP2)

Melun-	ja	tuulenvaimennus Kolmen mikrofonin aktiivinen digitaalinen 

signaalinkäsittely	(DSP)	sekä

•	 sisäinen	mukautuva	20-kaistainen	taajuuskorjain

•	 akustisen	kaiun	vaimennus

•	 sivuäänten	havaitseminen	meluisissa	olosuhteissa.

Kolmiosaisessa melun- ja tuulenvaimennuksessa on

•	 ruostumattomasta	teräksestä	valmistetut	tuulensuojat

•	 akustisen	verkkokankaan

•	 mikrofonien	virtapiirien	elektronisen	suodattimen

Käyttölämpötila 0–40 °C	(32–104 °F)

Säilytyslämpötila 0–40 °C	(32–104 °F)

Latauslämpötila 0–40 °C	(32–104 °F)
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Plantronics	B.V.
Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com

© 2012 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronicsilla on lupa. 
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentteja haetaan.

88887-10 (10.12)

plantronics.com/support

Turvaohjeet: katso erilliset turvallisuusohjeet

Lisätietoja	2	vuoden	rajoitetusta	takuusta:	plantronics.com/warranty

Tuki

*Tuki englanniksi

EN 
Tel: 0800 410014

AR 
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS 
Tel: +44 (0)1793 842443*

DA 
Tel: 80 88 46 10

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

EL 
Tel: +44 (0)1793 842443*

ES 
Tel: 900 803 666

NO 
Tel: 80011336 

PL 
Tel: +44 (0)1793 842443*

PT 
Tel: 0800 84 45 17

RO 
Tel: +44 (0)1793 842443*

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

SV 
Tel: 0200 21 46 81

TR 
Tel: +44 (0)1793 842443*

FI 
Tel: 0800 117095

FR 
Tel: 0800 945770

GA 
Tel:  1800 551 896

HE 
Tel: +44 (0)1793 842443*

HU 
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT 
Tel: 800 950934

NL 
NL 0800 7526876 
BE 0800 39202 
LUX	 800	24870


