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Plantronics Savi User Guide

Tervetuloa
Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä pikaopas sisältää langattoman Savi W440 (D100-USB-sovitin + 
WH500-kuuloke) -kuulokejärjestelmän asennus- ja käyttöohjeet. 

Laitteen mukana toimitetussa Turvallisuusohjeet-kirjasessa on tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta käytöstä. Lue kirjanen ennen 
laitteen asentamista tai käyttöönottoa.
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Savi W440 -USB-sovitin ja laturi

USB-sovitin

1 Pakkauksen sisältö

USB-latauskaapeli

Tukiaseman verkkolaite

Latausasema

Savi WH500 -kuulokemikrofoni

Akku

Kuulokemikrofoni

Asennussarja, johon sisältyy korvasangat, korvanapit  
ja pehmusteet

Pääsanka
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Savi-USB-sovittimen ominaisuudet

Savi WH500 -kuulokemikrofonin ominaisuudet

Subscription Button

Merkkivalo

Merkkivalo

Mikrofoni

Puhelunhallintapainike

Äänenvoimakkuus- ja mykistyspainike
 (Mykistä / poista mykistys painamalla painike sisään)

Kuuloke (mukana toimitetaan esiasennettu korvasanka ja korvatyyny)

2 Järjestelmätietoja
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3 Kuulokkeen asennus

Kuulokkeen akun asentaminen

 Aseta akku kuulokkeeseen kuvan osoittamalla tavalla 
ja liu’uta se paikalleen. Akun lukittuessa kuuluu 
naksahdus.

 HUOMAUTUS  Tässä tuotteessa on vaihdettava akku. Käytä 
vain Plantronicsin toimittamaa akkutyyppiä.

Valitse kuulokkeen käyttötapa

Kuuloketta voi pitää joko vasemmassa tai oikeassa korvassa, kun 
käytetään korva- tai pääsankaa.  

Oikean korvasangan asentaminen

1 Valitse korvasanka, jonka koko ja tyyli sopivat sinulle 
parhaiten. Säädä korvasanka kuvan mukaisesti ja 
asenna se kuulokkeeseen. 

90º

2 Käännä korvasankaa ylöspäin 90 astetta

90º

3 Valitse korvatyyny, jonka koko ja tyyli parhaiten 
sopivat sinulle. Säädä korvatyynyä niin, että kuva tulee 
mikrofoniin päin kuvan mukaisesti.  

4 Kiinnitä painamalla osa sisään. 

Vasemman korvasangan asentaminen

1 Valitse korvasanka, jonka koko ja tyyli sopivat sinulle 
parhaiten. Säädä korvasanka kuvan mukaisesti ja 
asenna se kuulokkeeseen. 

90º

2 Käännä korvasankaa ylöspäin 90 astetta.

90º

3 Valitse korvatyyny, jonka koko ja tyyli parhaiten 
sopivat sinulle. Säädä korvatyynyä niin, että kuva tulee 
mikrofoniin päin kuvan mukaisesti. 

4 Kiinnitä painamalla osa sisään.  
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Kuulokkeen asettaminen päähän

Kun käytät kuuloketta, mikrofonin tulee olla mahdollisimman 
lähellä poskea kuitenkaan sitä koskettamatta. Mikrofonia voi 
säätää sisäänpäin kääntämällä kuulokkeen korvaosaa.

1 Aseta kuuloke korvan päälle ja taakse ja aseta 
korvatyyny korvaan.

2 Aseta etusormi kuulokkeen merkkivalon päälle ja työnnä 
kuulokkeita kevyesti kohti poskea. Kun kuuloke menee 
paikoilleen, kuulet kevyitä naksahduksia, jolloin kääntyvä 
korvaosa tuo mikrofonin lähemmäksi suuta. 

Pääsangan asentaminen kuulokkeeseen

Kuuloketta voi pitää kummassa tahansa korvassa.

1 Pidä pääsankaa kuvan osoittamassa asennossa, jotta 
se voidaan kytkeä kuulokkeeseen, ja napsauta sanka 
paikalleen.

2 Käännä kuuloke ylöspäin.

3 Säädä kuulokkeen asentoa työntämällä kuuloketta niin, 
että mikrofoni tulee suun lähelle.
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Verkkolaitteen kytkeminen

1 Kytke verkkolaite latausaseman virtaliittimeen.

2 Kytke verkkolaite pistorasiaan. Virran merkkivalo palaa 
vihreänä.

Kuulokkeen telakoiminen ja lataaminen

1 Työnnä kuuloke varovasti lataustelineeseen.  
Latauksen merkkivalo vilkkuu valkoisena, kun kuulokkeen akku 
latautuu. Valo jää palamaan valkoisena, kun akku on ladattu 
täyteen. 

2 Lataa ainakin 20 minuuttia ennen ensimmäistä 
käyttöönottoa. Kuulokkeen akun lataaminen täyteen kestää 
noin kolme tuntia. 

Latauksen merkkivalo

Virran merkkivalo

LATAUSAiKA

20 min  .....................
 Vähimmäislatausaika  

ennen ensimmäistä 
käyttökertaa

3 tuntia  ....................
  Täysi lataus 

 HUOMAUTUS  USB-latauskaapelia voi myös käyttää 
kuulokkeen lataamiseen. 

 Jotta kuulokkeen lataaminen onnistuisi USB-kaapelin avulla, 
tietokoneen virran on oltava kytkettynä ja tietokoneen oltava 
käyttötilassa (ei virransäästötilassa). Latausaika vaihtelee sen 
mukaan, kuinka monta laitetta tietokoneen USB-portteihin on 
liitettynä.

USB-sovittimen kytkeminen tietokoneeseen 

1 Kytke USB-sovitin tietokoneen USB-porttiin. USB-
sovittimen merkkivalo palaa punaisena, kun sovittimeen on 
kytketty virta, ja muuttuu vihreäksi, kun yhteys kuulokkeeseen 
on muodostettu.  

 HUOMAUTUS Kuuloke on ehkä ladattava, ennen kuin USB-
sovitin löytää sen.

2 USB-sovittimen voi taittaa kuvan mukaisesti. 

 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Jotta laitteen käyttö olisi 
mahdollisimman tehokasta, suosittelemme, että Windows 
Service Pack -päivitykset ovat alla mainitulla tasolla:

 Microsoft Windows® XP Service Pack 3 (SP3) tai uudempi 

Microsoft Windows Vista® Service Pack 1 (SP1) tai uudempi

Ohjelmiston lataaminen 

1 Lataa Plantronics-ohjelmisto käymällä osoitteessa 
plantronics.com/software ja napsauttamalla ”Download” 
-painiketta.

4 Järjestelmän asentaminen
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USB-sovittimen merkkivalo

USB-sovittimen tila USB-merkkivalo

Kuuloke liitetty, ei toimintaa Palaa vihreänä

Kuuloke puhetilassa Vilkkuu vihreänä

Kuuloke mykistetty Vilkkuu punaisena

Saapuva puhelu Vilkkuu punaisena ja keltaisena

Kuuloketta ei liitetty Palaa punaisena

USB-sovittimen liittämistila Vilkkuu vihreänä ja punaisena

USB-sovitin on liitetty konferenssitilassa Vilkkuu vihreänä ja keltaisena

Neuvottelupuhelu, johon on liitetty vähintään yksi sivukuuloke Vilkkuu keltaisena
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Kuulokkeen virran kytkeminen
Jos kuulokkeen akku on ladattu ja asennettu kuulokkeeseen, 
kuulokkeen virta on automaattisesti kytkettynä. 

Puheaika
Savi W440 -järjestelmällä voi puhua enintään 7 tuntia yhdellä latauksella. 
Puheaika vähenee laajakaistatilassa ja jos kuuloketta käytetään pitkiä 
aikoja kaukana sovittimesta. Akku voidaan muuttaa myös puhelun 
aikana, joka antaa rajattomasti puheaikaa. 

Kuulokemikrofonin mykistäminen puhelun 
aikana
Voit mykistää puhelun / poistaa mykistyksen painamalla 
äänenvoimakkuus-/mykistyspainiketta säätöpainikkeen pohjaan. USB-
sovittimen merkkivalo vilkkuu punaisena, kun kuuloke mykistetään. 

Kun mykistystoiminto otetaan käyttöön, kuulet kolme korkeaa 
merkkiääntä. Kun mykistys on pois käytöstä, kuulet kolme matalaa 
merkkiääntä. 

Kun Plantronics-ohjelmisto on ladattu, mykistysäänet voi kytkeä 
pois toiminnasta valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics 
Control Panel (Ohjauspaneeli) > Devices (Laitteet) > Device Settings 
(Laiteasetukset) > Headset – Mute Tone (Kuuloke – Mykistysääni).

5 Kuulokejärjestelmän käyttäminen

Puhelunhallintapainike

Merkkivalo

Äänenvoimakkuus- ja mykistyspainike

Oikeassa korvassa pidettävän kuulokkeen painikkeiden toiminnot
Tässä taulukossa on kuvattu kuulokkeen painikkeiden toiminnot, 
kun kuuloketta käytetään oikeassa korvassa. Jos pidät kuuloketta 
vasemmassa korvassa, äänenvoimakkuuspainikkeen painallukset toimivat 
päinvastoin. Lisätietoja vasemmassa korvassa pidettävän kuulokkeen 
painikkeiden toiminnoista on liitteenä olevassa taulukossa. 

Tehtävä Painallus Tones/Lights 

Puhelun soittaminen, 
vastaaminen tai päättäminen

Paina lyhyesti puhelunhallintapainiketta 1 keskikorkea äänimerkki 

USB-sovittimen vihreä merkkivalo vilkkuu, kun 
kuuloke on käytössä

Äänenvoimakkuuden lisäys Lyhyt äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeen painallus 1 voimistuva äänimerkki

Äänenvoimakkuuden 
vähentäminen

Lyhyt painallus: äänenvoimakkuuden vähennyspainike 1 heikkenevä äänimerkki

Vilkkuu puhelujen välillä Kun puhelinyhteys on auki: säädä äänenvoimakkuutta suuremmaksi 
tai pienemmäksi painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä haluamaasi 
vaihtoehtoon ainakin 1,5 sekunnin ajan 

1 keskikorkea äänimerkki 

Kuulokkeen mykistys/
mykistyksen poisto

Paina puhelun aikana äänenvoimakkuus-/mykistyspainiketta. USB-sovittimen punainen merkkivalo vilkkuu,  
kun mykistys on käytössä.

3 korkeaa ääntä, kun mykistys on käytössä

3 matalaa ääntä, kun mykistys poistetaan 
käytöstä

Varoitus akun virran 
loppumisesta

Valmiustila: 1 matala merkkiääni/15 sekuntia

Puhelun aikana: 3 matalaa merkkiääntä

Älä käytä kuulokemikrofonia suurella äänenvoimakkuudella 
pitkiä aikoja. Suuri äänenvoimakkuus saattaa aiheuttaa 
kuulovaurion. Käytä aina kohtuullista äänenvoimakkuutta. 
Lisätietoja kuulokkeista ja kuulosta on osoitteessa   
plantronics.com/healthandsafety.
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Kuulokkeen asettaminen lepotilaan

Jos kuuloketta ei käytetä pitkään aikaan, eikä sitä säilytetä 
lataustelineessä, kuulokkeen voi siirtää lepotilaan. Kun kuuloke 
on valmiustilassa, pidä puhelunhallintapainiketta painettuna 
3 sekuntia, kunnes kuulokkeen valkoinen merkkivalo vilkkuu 
kahdesti. Aktivoi kuuloke painamalla puhelunhallintapainiketta 
uudelleen. Merkkivalo välähtää kahdesti valkoisena.  

Kuulokkeen äänet
Varoitus toimintasäteen ylittämisestä

Jos puhelu on käynnissä ja siirryt toimintasäteen ulkopuolelle, 
kuulet kolme matalaa merkkiääntä. Kuulet yhden keskikorkean 
äänimerkin, kun palaat takaisin toimintasäteen sisäpuolelle. 

Jos pysyt toimintasäteen ulkopuolella, käynnissä olevat puhelut 
keskeytetään. Puhelut aktivoituvat uudelleen, kun palaat takaisin 
toimintasäteen sisäpuolelle. Jos pysyt toimintasäteen ulkopuolella 
yli 5 minuuttia, puhelu lopetetaan.

Jos puhelu ei ole käynnissä, kun siirryt toimintasäteen ulkopuolelle 
ja painat puhelunhallintapainiketta, kuulet yhden merkkiäänen 
painikkeen painalluksen jälkeen ja kolme matalaa merkkiääntä 
yhteysvirheen merkiksi.

Varoitus akun virran loppumisesta

Jos puhelu on käynnissä, kuulet toistuvasti yhden matalan 
merkkiäänen 15 sekunnin välein. Tämä ilmaisee, että akun virta on 
vähissä. Lataa kuuloke välittömästi. 

Jos puhelu ei ole käynnissä ja painat puhelunhallintapainiketta, 
kuulet kolme matalaa merkkiääntä. Tämä ilmaisee, että akun virta 
on vähissä. Lataa kuuloke välittömästi.

Akun käyttöikä

Tällä oikeassa alakulmassa näytön tehtäväpalkkiin näkyy. Kuvake 
ilmaisee kuulokkeen akun jäljellä olevan latausmäärän. 

 100% 75% 50% 25% 0%

Kuulokkeen merkkivalo

Jos puhelu ei ole käynnissä, voit ottaa Kuuloke käytössä 
-merkkivalon käyttöön ja pois käytöstä painamalla kuulokkeen 
äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta kolmen sekunnin 
ajan (jos käytät kuuloketta vasemmassa korvassa, paina 

äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta). 

Kuulokkeen liittäminen

Toimitukseen sisältyvät kuuloke ja USB-sovitin on liitetty toisiinsa. 
Jos haluat käyttää toista kuuloketta nykyisen USB-sovittimen 
kanssa tai nykyisen kuulokkeen liittäminen on tehtävä uudelleen, 
laitteiden välille voidaan muodostaa pariliitos seuraavasti:

1 Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu täyteen.

2 Paina USB-sovittimen liittämispainiketta kaksi kertaa. USB-
sovittimen merkkivalo vilkkuu punaisena ja vihreänä.

3 Paina kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta 
kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulokkeen merkkivalo palaa 
valkoisena (jos käytät kuuloketta vasemmassa korvassa, paina 
äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta).

4 Kun USB-sovittimen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti vihreänä, 
kuuloke ja USB-sovitin on liitetty toisiinsa. 

 Voit varmistaa, että liittäminen on onnistunut, painamalla 
puhelunhallintapainiketta. Kuulokkeen valkoinen merkkivalo 
ja USB-sovittimen vihreä merkkivalo vilkkuvat.  

HUOMAUTUS  Jos liittämisprosessi keskeytyy kahden minuutin 
kuluttua tai epäonnistuu, USB-sovittimen merkkivalo palaa 
punaisena neljän sekunnin ajan ja palaa sen jälkeen ennalleen. Jos 
näin käy, yritä liittää kuuloke uudelleen.

Liittämisen lopettaminen

Jos USB-sovitin on liittämistilassa ja haluat, että sovitin lakkaa 
etsimästä kuuloketta, paina liittämispainiketta uudelleen. Liit-
tämisen merkkivalo palaa punaisena neljän sekunnin ajan ja palaa 
sen jälkeen ennalleen.  
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6 Puhelujen soittaminen kuulokkeen ja tietokoneen 
avulla

Ohjelmiston asentaminen 

Suosittelemme, että asennat Plantronics-ohjelmiston. Savi-
järjestelmä toimii myös ilman tätä ohjelmistoa, mutta tällöin et 
pysty hyödyntämään järjestelmän kaikkia ominaisuuksia.

Asentamalla Plantronics-ohjelmiston puheluun voi vastata 
ja puhelun voi lopettaa etäpisteestä yhteensopivilla 
puhelinohjelmistoilla.Voit ladata ohjelmiston plantronics.com/
software.

Asennuksen jälkeen voit siirtyä Plantronics-ohjauspaneeliin 
valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics  > Plantronics 
Control Panel (Ohjauspaneeli).

Yhteensopivat puhelinohjelmistosovellukset
Puheluihin vastaaminen/lopettaminen etänä Savi-
kuulokemikrofonin kautta toimii kaikissa tuetuissa 
puhelinohjelmistoissa Skypeä™ lukuun ottamatta ilman 
lisävaiheita. Luettelo tuetuista puhelinohjelmistoista on osoitteessa 
plantronics.com/software.

Skypessä noudata seuraavia ohjeita:

1 Kun Plantronics Unified Runtime Engine asennetaan, Skype 
näyttää seuraavan viestin: PlantronicsURE.exe wants to use 
Skype (PlantronicsURE.exe haluaa käyttää Skypeä). Hyväksy 
yhteys valitsemalla Allow Access (Salli käyttö).

2 Voit myös tarkistaa Savi W440:n Skype-yhteystilan Skypessä 
valitsemalla Tools (Työkalut) > Options (Asetukset) > Advanced 
(Lisäasetukset) > Advanced Settings (Erikoisasetukset) > 
Manage Other Programs Access (Hallitse muiden ohjelmien 

käyttöä).

Automaattinen vastaus

Automaattisen vastauksen ansiosta radioyhteys kuulokkeen 
ja sovittimen välille voidaan muodostaa ilman painikkeen 
painalluksia. 

Savi W440:n automaattista vastausta EI ole valittu tehtaalla 
oletusasetukseksi. Kun automaattisen vastauksen tilaksi on valittu 
POIS KÄYTÖSTÄ, voit vastata tulevaan puheluun painamalla 
kuulokkeen puhelunhallintapainiketta. Kun automaattisen 
vastauksen tilaksi on valittu KÄYTÖSSÄ, tulevaan puheluun 
vastataan, kun kuuloke poistetaan lataustelineestä. 

Voit muuttaa tätä asetusta valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > 
Plantronics > Plantronics Control Panel  (Ohjauspaneeli) > Device 
Settings (Laiteasetukset) – USB adapter (USB-sovitin). 

 

Puhelujen soittaminen kuulokkeen ja tietokoneen avulla 

Plantronics-ohjelmisto 

ja yhteensopiva puhelinohjelmisto

Ilman Plantronics-ohjelmistoa

Puhelun soittaminen Valitse numero järjestelmän tukemasta     
puhelinohjelmistosovelluksesta. 

1. Paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta lyhyesti. 

2. Valitse numero puhelinohjelmistosovelluksesta.

Puheluun 
vastaaminen

Paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta lyhyesti. 1. Paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta lyhyesti.

2. Käytä puhelinohjelmistosovellusta, kun vastaat 
puheluun.

Puhelun 
lopettaminen

Paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta lyhyesti. 1. Paina kuulokkeen puhelunhallintapainiketta lyhyesti.

2. Käytä puhelinohjelmistosovellusta, kun katkaiset 
puhelun.
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Neuvottelupuhelu enintään kolmella 
lisäkuulokkeella

Kun puhelu on käynnissä, voit liittää USB-sovittimeen 
enintään kolme lisäkuuloketta puhelinneuvottelua varten. 
Kun lisäät kuulokkeita sovittimeen, Plantronics Control Panel 
-ohjauspaneeliin tulee lisäkuulokkeen kuvake ja jokin numeroista 
1–3. Numeromerkintä ilmaisee, kuinka monta lisäkuuloketta on 
liitetty sovittimeen. 

Neuvottelupuheluun voi liittää uusia henkilöitä (osallistujia) 
seuraavasti:  

1 Kun puhelu on käynnissä, aseta osallistujan kuuloke 
liittämistilaan.

2 Paina lyhyesti (alle sekunnin ajan) USB-sovittimessa olevaa 
liittämispainiketta. USB-sovittimen merkkivalo vilkkuu 
keltaisena ja vihreänä.

3 USB-sovittimen merkkivalo palaa seuraavaksi keltaisena ja 
pääkuulokkeesta kuuluu merkkiääni. Tämä ilmaisee, että uusi 
osallistuja haluaa liittyä mukaan puheluun.

4 Jos painat pääkuulokkeen puhelunhallintapainiketta viiden 
sekunnin kuluessa, osallistuja yhdistetään mukaan puheluun. 

 Jos et paina puhelunhallintapainiketta viiden sekunnin 
kuluessa, osallistumispyyntö hylätään ja osallistuja kuulee 
omasta kuulokkeestaan virheestä ilmoittavan merkkiäänen.

5 Osallistuja voi poistua neuvottelupuhelusta painamalla omaa 
puhelunhallintapainikettaan.  

 Pääkuulokkeesta kuuluu yksi merkkiääni aina, kun osallistuja 
poistuu puhelusta.

Plantronics Control Panel -ohjelmistonäytön vasemmasta 
alakulmasta näet, kuinka monta kuuloketta on liitetty sovittimeen. 
Ensimmäinen kuulokekuva tarkoittaa pääkuuloketta. Viereisen 
kuulokekuvan sisällä oleva numero tarkoittaa sovittimeen liitettyjen 
sivukuulokkeiden määrää. Seuraavassa esimerkissä tukiasemaan 
on liitetty pääkuulokkeen lisäksi 1, 2 tai 3 sivukuuloketta.  

1 2 3
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-ohjauspaneelin avulla voidaan 
muuttaa käyttäjäasetuksia ja laiteasetuksia. Käynnistä ohjelma valitsemalla 
Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics 
ja avaa Plantronics Control Panel.

Devices (Laitteet) -välilehti
Määritä asetukset valitsemalla Plantronics D100 pudotusvalikosta ja 
napsauttamalla Device Settings (Laiteasetukset) -laatikkoa. Alla on lueteltu 
USB-sovittimen ja kuulokkeen asetusten vaihtoehdot ja oletusasetukset.

HUOMAUTUS Asetukset, jotka eivät ole valittavissa 
kyseiselle Plantronics-laitteelle, on himmennetty. 

Device Settings (Laiteasetukset)–  
USB Adapter (USB-sovitin) -välilehti

Asetukset Ominaisuus Asetukset Oletus

Yleistä Toimintasäde Suuri/keskisuuri/pieni Suuri

Automaattinen vastaus Valittu / ei valittu Ei valittu

Äänet PC-äänen kaista Laajakaista/kapeakaista Kapeakaista

Asetusten lukitus Salasana (pakollinen) Lukittu/avattu Avattu

7 Plantronics Control Panel (ohjauspaneeli)

Toimintasäde
Savi W440:n oletusasetukseksi on määritetty tehtaalla suuri 
toimintasäde. Toimintasäteen voi asettaa mahdollisimman 
pieneksi, jos halutaan vähentää puhelinsovelluksen surinaa, 
parantaa käyttäjätiheyttä tai rajoittaa käyttäjämäärää. 

Voit muuttaa toimintasäteen asetusta valitsemalla Käynnistä 
> Ohjelmat > Plantronics > Plantronics Control Panel  
(Ohjauspaneeli) > Device Settings (Laiteasetukset) – USB adapter 
(USB-sovitin). Voit muuttaa toimintasäteen asetusta myös 
pitämällä USB-sovittimen liittämispainiketta painettuna kolmen 
sekunnin ajan, kun sovitin on valmiustilassa. USB-sovittimen 
merkkivalo vilkkuu vihreänä, kun suuri toimintasäde on valittuna, 
ja keltaisena, kun valittuna on keskisuuri toimintasäde. Vilkkuva 
punainen merkkivalo ilmaisee, että pieni toimintasäde on valittu.

Kun toimintasäteeksi valitaan SUURI, käytössä on enintään 
noin 91 metrin toimintasäde. Kun toimintasäteeksi valitaan 
KESKISUURI, käytössä on enintään noin 45 metrin toimintasäde. 
Kun toimintasäteeksi valitaan PIENI, käytössä on enintään noin 15 
metrin toimintasäde.

 

Automaattinen vastaus
Savi W440:n automaattista vastausta EI ole valittu tehtaalla 
oletusasetukseksi. Automaattisen vastauksen ansiosta 
radioyhteys kuulokkeen ja sovittimen välille voidaan muodostaa 
ilman painikkeen painalluksia. 

Kun automaattisen vastauksen tilaksi on valittu POIS KÄYTÖSTÄ, 
voit vastata tulevaan puheluun painamalla kuulokkeen 
puhelunhallintapainiketta. Kun automaattisen vastauksen tilaksi 
on valittu KÄYTÖSSÄ, tulevaan puheluun vastataan, kun kuuloke 
poistetaan lataustelineestä. 

Voit muuttaa tätä asetusta valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > 
Plantronics > Plantronics Control Panel  (Ohjauspaneeli) > Device 
Settings (Laiteasetukset) – USB adapter (USB-sovitin). 

PC-äänen kaista
Savi W440:n oletusasetukseksi on määritetty tehtaalla 
kapeakaistaääni. Laajakaistaäänessä puhe toistuu erittäin selvänä 
ja luonnollisena. Laajakaistaääni kuluttaa kuitenkin enemmän 
akkua ja sen käyttökriteerit ovat tiukemmat. Tämän vuoksi pienellä 
alueella voi olla käytössä vain rajallinen määrä laajakaistaääntä 
käyttäviä järjestelmiä. Kaikki tietokoneet tukevat laajakaistaääntä. 
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Device Settings (Laiteasetukset) Headset (Kuuloke) -välilehti

Asetukset Ominaisuus Asetukset Oletus

Yleistä Mykistyksen merkkiääni Vakio / hiljainen / pois käytöstä Pois käytöstä

Soittoääni Ääni 1 / ääni 2 / ääni 3 Ääni 2

Tietokoneen äänenvoimakkuus Vakio / hiljainen / pois käytöstä Vakio

Järjestelmän merkkiäänet Vakio / hiljainen / pois käytöstä Vakio

Toinen vastaanotettu puhelu Jatkuva soitto / kertasoitto / ei huomioida Jatkuva soitto

Device Settings (Laiteasetukset) – Advanced (Lisäasetukset)

Asetukset Ominaisuus Asetukset Oletus

Äänen suojaus Kovien äänien poisto Valittu / ei valittu  Valittu

G616* Valittu / ei valittu Ei valittu

Äänenvoimakkuuden rajoitus* 80 dB / 85dB / pois käytöstä 85dB 

Päivittäiset puhelintunnit 2/4/6/8 8

Asetusten lukitus Salasana (pakollinen) Lukittu/avattu Avattu

*Ääni- ja G616-rajoitustoiminto tuetaan over-the-head-tilassa ja perustuvat tyypillisen kevytkuulokkeen ominaisuuksiin ja suositusten mukaiseen akustiseen yhteyteen kuulokkeen ja 
korvan välillä. Noudata käyttöasentoon liittyviä suosituksia.

Kovien äänien poisto
Kovien äänien poisto suojaa käyttäjän kuuloa äkillisiltä kovilta 
ääniltä. Kun kovien äänien poisto on käytössä, järjestelmä 
tunnistaa ja estää äkilliset kovat äänet ja hiljentää ne miellyttävälle 
tasolle. Kun kovien äänien poisto ei ole käytössä, kuuloke suojaa 
käyttäjän kuuloa säätämällä äänitasoksi 118 dBA.

G616
GG616-äänirajoitin antaa lisäsuojan äkillisiltä, kovilta ääniltä. 
Kun G616-äänirajoitin on käytössä, järjestelmä antaa lisäsuojan 
äkillisiltä, kovilta ääniltä. Äänitaso rajoitetaan 102 dBA:han 
ACIF:n (Australian Communications Industry Forum) suosituksen 
G616:2006 mukaisesti. Kun G616-äänirajoitin EI ole käytössä, 
kuuloke suojaa käyttäjän kuuloa säätämällä äänitasoksi 118 dBA.

Voit muuttaa PC-äänen kaistan asetusta valitsemalla Käynnistä > 
Ohjelmat > Plantronics > Plantronics Control Panel  (Ohjauspaneeli) 
> Device Settings (Laiteasetukset) – USB adapter (USB-sovitin). 
Voit vaihdella kapea- ja laajakaistaäänen välillä painamalla USB-
sovittimen liittämispainiketta ensin lyhyesti (alle sekunnin ajan) 
ja sen jälkeen pitkään (yli kolmen sekunnin ajan), kun sovitin on 
valmiustilassa. USB-sovittimen merkkivalo vilkkuu punaisena neljän 
sekunnin ajan ennen siirtymistä kapeakaistatilaan ja vihreänä neljän 

sekunnin ajan ennen siirtymistä laajakaistatilaan. Jos vaihdat 
kapeakaista- ja laajakaistaäänen välillä, muutokset astuvat 
voimaan, kun avaat ääniyhteyden uudestaan.

Asetusten lukitus
Lisätietoja on Device Settings (Laiteasetukset) -kohdan Security 
(Tietoturva) -kohdassa.  



Plantronics Savi User Guide 16

Asetusten lukitus
Plantronics-ohjelmiston avulla IT-henkilökunta voi lukita joitakin 
laitteen parametriasetuksia, jolloin käyttäjät eivät voi muuttaa niitä. 

•	 Toimintasäde

•	 Automaattinen	vastaus

•	 PC-äänen	kaista

•	 Äänen	suojaus	(kovien	äänien	poisto,	G616,	
äänenvoimakkuuden rajoitus ja päivittäiset puhelintunnit)

Näiden parametriasetusten lukitseminen ja avaaminen edellyttää 
salasanan luomista. Voit lukita ja vapauttaa parametriasetukset 
seuraavasti:

1 Salasanan luominen

 Luo uusi salasana, vahvista se tietoturvanäytössä ja 
valitse sen jälkeen Set (Aseta). Salasana tallennetaan 
suoraan laitteeseen.  

2 Lukitse laiteasetus tai poista laiteasetuksen lukitus
 Kirjoita USB-sovittimen tai lisäasetusten näytössä salasana 

Asetusten lukitus -kohtaan, lukitse haluamasi asetus tai poista 
asetuksen lukitus ja valitse Apply (Käytä).  

Salasanan vaihtaminen
Voit vaihtaa vanhan salasanan uuteen milloin tahansa Change 
Password (Vaihda salasana) -osiossa. Salasanan voi vaihtaa vain, 
jos laitteeseen on tallennettu aiemmin salasana.

HUOMAUTUS Jos salasana unohtuu, pyydä lisäohjeita 
Plantronicsin teknisestä tuesta.

Applications (Sovellukset) -välilehti

Applications (Sovellukset) -välilehdellä näkyy eri sovellusten, kuten 
puhelinohjelmistojen ja mediasoitinten Plantronics-tuki. Tila on 
“sallittu ja käytössä” vain puhelinohjelmistoille ja mediasoittimille, 
jotka on asennettu ja jotka ovat käynnissä.

Device Settings (Laiteasetukset) – Security (Tietoturva) -välilehti

Asetukset Ominaisuus Oletus

Asetusten lukitus Salasanan luominen Ei mitään

Salasanan vaihtaminen Ei mitään

Äänenvoimakkuuden rajoitus
Äänenvoimakkuuden rajoitin antaa lisäsuojan päivittäiseltä melulta. 
Kun äänenvoimakkuuden rajoitin on käytössä, järjestelmä valvoo, 
ettei melutaso nouse yli 80 dBA:han tai 85 dBA:han (valinnan 
mukaan) EU-lainsäädännössä määritettyjen rajojen mukaan. Kun 
äänenvoimakkuuden rajoitin EI ole käytössä, kuuloke suojaa 
käyttäjän kuuloa säätämällä äänitasoksi 118 dBA.

Asetusten lukitus
Lisätietoja on Device Settings (Laiteasetukset) -kohdan Security 
(Tietoturva) -kohdassa. 

Päivittäiset puhelintunnit
Oletusasetus on 8 tuntia. Jos vaihdat asetuksen 2, 4 tai 6 tuntiin, 
järjestelmä säätää äänenrajoitusalgoritmia muutoksen mukaan.
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Asetukset Ominaisuus Asetukset Oletus

Mediasoitin Mediasoittimen käyttö

– kun puhelu alkaa

– kun puhelu päättyy

Mykistä / aseta tauolle / älä tee mitään
Toisto / älä tee mitään

Tauko
Toisto

Yleistä Avaa äänilaitteiden ohjauspaneeli (pikakuvake Windowsin Äänet ja äänilaitteet -ohjauspaneeliin)

Soi sekä kuulokkeessa että tietokoneella Valittu / ei valittu Ei valittu

Microsoft OC/Lync -valintaääni käytössä Valittu / ei valittu Ei valittu

Äänen havaitseminen käytössä Valittu / ei valittu Ei valittu

Säilytä kuulokkeen yhteys tietokoneeseen Valittu / ei valittu Ei valittu

Preferences (Asetukset) -välilehti

Preferences (Asetukset) -välilehdellä voit määrittää mediasoittimen 
asetuksia ja muita yleisasetuksia.  

Soi sekä kuulokkeessa että tietokoneella
Tämä parametri määrittää, toistetaanko tietokoneen soittoääni 
sekä kuulokkeessa että tietokoneen kaiuttimissa. 

Jos parametri valitaan, tietokoneen soittoääni kuuluu sekä 
tietokoneen kaiuttimessa että kuulokkeessa. 

Jos parametria ei valita, tietokoneen soittoääni kuuluu vain 
joko kuulokkeessa tai tietokoneen kaiuttimissa tietokoneen 
ääniasetusten mukaan. 

Microsoft OC/Lync -valintaääni käytössä
Jos toiminto on käytössä, Microsoft OC/Lync olettaa 
käyttäjän haluavan soittaa VOIP-puhelun, kun PC-radioyhteys 
muodostetaan. Sovellus toistaa valintaäänen. 

Jos toiminto on poistettu käytöstä, Microsoft OC/Lync ei tee 
mitään, kun PC-radioyhteys muodostetaan. 

Äänen havaitseminen käytössä
Äänen havaitseminen on Plantronicsin langattomien laitteiden 
tukema erityinen toiminto, joka muodostaa automaattisesti PC-
radioyhteyden langattoman kuulokemikrofonin ja USB-sovittimen 
välille, kun USB-portissa havaitaan äänisignaali. Käyttäjän ei 
siis tarvitse painaa tietokoneen puhelunhallintapainiketta. Jos 
asetus “Microsoft OC/Lync valintaääni käytössä” valitaan, 
Microsoft OC/Lync toistaa valintaäänen aina, kun PC-radioyhteys 
muodostetaan. Käyttäjä voi kuitenkin painaa tietokoneen 
puhelunhallintapainiketta myös esimerkiksi kuunnellakseen 

musiikkia, eikä välttämättä halua kuulla valintaääntä. Jos 
käyttäjä on valinnut Äänen havaitseminen käytössä -asetuksen, 
radioyhteys muodostetaan automaattisesti, kun USB-portissa 
havaitaan PC-ääni, eikä tietokoneen puhelunhallintapainiketta 
tarvitse painaa.

Säilytä kuulokkeen yhteys tietokoneeseen
About (Tietoja) -välilehdellä on linkki tähän tulostettavaan 
käyttöoppaaseen ja Plantronics-yhteystietoja. Tukinäytössä 
näkyvät myös käytössäsi olevat ohjelmisto- ja 
laiteohjelmistoversiot.

About (Tietoja) -välilehti  

About (Tietoja) -välilehdellä on linkki tähän tulostettavaan 
käyttöoppaaseen ja Plantronics-yhteystietoja. Tukinäytössä 
näkyvät myös käytössäsi olevat ohjelmisto- ja 
laiteohjelmistoversiot.
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Kaikki Savi W440:n tarvitsemat ohjelmistot voidaan päivittää 
etäyhteydellä, kun päivityksiä on saatavilla. Voit muuttaa 
päivitysasetuksia valitsemalla Windowsin Käynnistä-valikosta ensin 
Ohjelmat ja sitten Plantronics Update Manager. Voit muun muassa 
valita uusien päivityksien automaattisen tai manuaalisen haun.

Check for Updates Automatically (Tarkista päivi-
tykset automaattisesti)

Jos otat tämän toiminnon käyttöön, uusien päivitysten saatavuus 
tarkistetaan säännöllisesti.

Check for Updates Now (Tarkista päivitykset nyt)

UpdateManagerin Check For Updates Now -painikkeen avulla voit 
tarkistaa saatavilla olevat päivitykset koska tahansa. Valitse Käynnistä > 
Ohjelmat > Plantronics > Plantronics Update Manager.

Install Checked Updates (Asenna löydetyt päivi-
tykset)

Automaattisen tai manuaalisen päivitysten haun jälkeen näyttöön 
avautuu ruutu, jossa näkyvät löytyneet päivitykset, ja ohjelma 
aloittaalöydettyjen päivitysten asentamisen.

8 Plantronics Update Manager
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Kuuloke on epävakaa. Kun käytät kuuloketta, mikrofonin tulee olla mahdollisimman lähellä poskea kuitenkaan sitä 
koskettamatta. Mikrofonia voi säätää sisäänpäin kääntämällä kuulokkeen korvaosaa. Katso 
Kuulokkeen asettaminen päähän.

Kun valitsen numeron 
puhelinohjelmistosovelluksesta, 
mitään ei tapahdu. 

Varmista, etää kuulokkeen akku on ladattu täyteen.

Varmista, että kuuloke on liitetty USB-sovittimeen. Katso kohta Kuulokkeen liittäminen.

Tarkista, että Plantronics-ohjelmisto on asennettu. Voit ladata ohjelmiston osoitteesta plantronics.
com/software. 

Valitse numero järjestelmän tukemasta puhelinohjelmistosovelluksesta. Voit tarkistaa tuetut 
puhelinohjelmistosovellukset osoitteesta plantronics.com/software.

Jos Plantronics-ohjelmistoa ei ole asennettu eikä käytössä ole yhteensopivaa 
puhelinohjelmistosovellusta, paina ensin puhelunhallintapainiketta ja valitse numero, vastaa 
puheluun tai lopeta puhelu käyttämällä puhelinohjelmistosovellusta.

Varmista, että kuuloke on valittu oletusarvoiseksi äänilaitteeksi. Plantronics-ohjauspaneeli näyttää 
äänilaitteiden ohjauspaneelin, kun valitset Plantronics Control Panel (Ohjauspaneeli) > Preferences 
(Asetukset) > General (Yleisasetukset) – Launch Audio Devices Control Panel (Käynnistä Äänet ja 
äänilaitteet -ohjauspaneeli).

Kytke USB-sovitin pois toiminnasta ja sen jälkeen takaisin toimintaan. Merkkivalo palaa punaisena, 
kunnes kuuloke on liitetty. Kun kuuloke on liitetty oikein, merkkivalo palaa vihreänä. 

Käynnistä tietokone uudelleen. 

Puheen ja/tai kuuntelun 
äänenvoimakkuus on liian matala tai 
liian korkea.

Säädä kuulokkeen kuuntelun äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätöpainikkeella. 

Säädä kuuntelun/puheen äänenvoimakkuuksia tietokoneen äänen ohjauspaneelista tai 
järjestelmäasetuksista. 

Säädä kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuutta puhelinohjelmistosovelluksesta. 

Ääni on vääristynyt tai ääni kaikuu 
kuulokkeessa.

Vähennä puheen ja/tai kuuntelun äänenvoimakkuutta tietokoneen puhelinohjelmistosovelluksesta.

Käännä mikrofoni leukaasi kohti.

Jos vääristymä ei häviä, vähennä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Tietokoneen kaiuttimista ei kuulu 
enää ääntä.

Windows XP -järjestelmät:

•	 Siirry	tietokoneen	ohjauspaneelissa	Ääniasetukset-valikon	Ääni-välilehteen.

•	 Vaihda	kohdassa	“Äänen	toisto”	oletusasetukseksi	tietokoneesi	kaiuttimet	Savi	Officen	sijaan.	
Vahvista muutos napsauttamalla OK-painiketta. 

Windows Vista -järjestelmät: 

•	 Siirry	ääniasetuksiin	tietokoneen	ohjauspaneelissa.

•	 Vaihda	kohdassa	“Toisto”	oletusasetukseksi	tietokoneesi	kaiuttimet	“Speakers	Savi	Office”	
-asetuksen sijaan. Vahvista muutos napsauttamalla OK-painiketta.

Mac OS X

•	 Valitse	omenavalikosta	System	Preferences	(Järjestelmäasetukset)	ja	osoita	Sound	(Ääni)	
-painiketta.

•	 Valitse	Output	(Lähtö)	ja	sitten	Internal	Speakers	(Sisäiset	kaiuttimet)	tai	halulamasi	kaiutin.	

Puheaika on selvästi aiempaa 
lyhyempi jopa täyden latauksen 
jälkeen.

Vaihdettavan akun käyttöikä on loppumassa. Voit ostaa uuden akun osoitteesta plantronics.com. 
Käytä vain Plantronicsin toimittamaa akkutyyppiä.

9  Vianmääritys ja usein esitettyjä kysymyksiä
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10 Liite
Vasemmassa korvassa pidettävän kuulokkeen/Savi-järjestelmän painikkeiden toiminnot
Tässä taulukossa on kuvattu kuulokkeen painikkeiden toiminnot, kun 

kuuloketta käytetään vasemmassa korvassa. 

Kuulokkeen toiminto Painallus Merkkiäänet/merkkivalot

Puhelun soittaminen, vastaaminen tai 
päättäminen

Paina lyhyesti puhelunhallintapainiketta 1 keskikorkea äänimerkki 

Kuulokkeen valkoinen merkkivalo vilkkuu

USB-sovittimen vihreä merkkivalo vilkkuu, kun se  on 
käytössä

Äänenvoimakkuuden lisäys Lyhyt painallus: äänenvoimakkuuden vähennyspainike 1 voimistuva äänimerkki

Äänenvoimakkuuden vähentäminen Lyhyt äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeen painallus 1 heikkenevä äänimerkki

Vilkkuu puhelujen välillä Kun puhelinyhteys on auki: säädä äänenvoimakkuutta suuremmaksi 
tai pienemmäksi painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä haluamaasi 
vaihtoehtoon ainakin 1,5 sekunnin ajan

1 keskikorkea äänimerkki

Kuulokkeen mykistys/mykistyksen poisto Paina puhelun aikana äänenvoimakkuus-/mykistyspainiketta. USB: vilkkuu punaisena

Kuuloke lepotilaan/kuulokkeen aktivointi Kytke kuuloke lepotilaan: Kun kuuloke on valmiustilassa, paina 
puhelunhallintapainiketta, kunnes valkoinen merkkivalo vilkkuu kahdesti

Aktivoi kuuloke lepotilasta: Paina puhelunhallintapainiketta, kunnes valkoinen 
merkkivalo vilkkuu kahdesti

2 valkoista välähdystä

Kuulokkeen liittämistila 1. Kun kuuloke on valmiustilassa, paina USB:n liittämispainiketta kaksi kertaa. 

2. Kun kuuloke on valmiustilassa, paina äänenvoimakkuuden 
vähennyspainiketta, kunnes kuulokkeen valkoinen merkkivalo palaa 
yhtäjaksoisesti.

USB: merkkivalo vilkkuu punaisena ja vihreänä

Kuuloke: valkoinen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti

Liitetty = USB:n vihreä merkkivalo palaa 
yhtäjaksoisesti

Kuulokkeen merkkivalon ottaminen käyttöön /
pois käytöstä

Kun kuuloke on valmiustilassa, paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta, 
kunnes kuulokkeen valkoinen merkkivalo vilkkuu kahdesti.

2 valkoista välähdystä

Varoitus akun virran loppumisesta Valmiustila: 1 matala merkkiääni/15 sekuntia

Puhelun aikana: 3 matalaa merkkiääntä

Toimintasäteen ulkopuolella Valmiustila: 1 merkkiääni plus 3 matalaa merkkiääntä

Puhelun aikana: 3 matalaa merkkiääntä

Takaisin toimintasäteen sisäpuolella Puhelun aikana: 1 keskikorkea merkkiääni

USB-toiminto

Kuuloke liitetty, ei toimintaa USB: palaa vihreänä

Kuuloke puhetilassa USB: vilkkuu vihreänä

Kuuloke mykistetty USB: vilkkuu punaisena

Saapuva puhelu USB: vilkkuu punaisena ja keltaisena

Kuuloketta ei liitetty USB: palaa punaisena

USB-sovittimen liittäminen USB: vilkkuu vihreänä ja punaisena

USB-sovitin on liitetty konferenssitilassa USB: vilkkuu vihreänä ja keltaisena

Neuvottelupuhelu vähintään yhdellä 
lisäkuulokkeella

USB: vilkkuu keltaisena

Vaihto laajakaistan/kapeakaistan välillä Paina valmiustilassa USB-painiketta ensin lyhyesti (alle 1 sekunnin ajan) ja 
sitten pitkään (yli 3 sekuntia)

Kapeakaista = USB vilkkuu punaisena 4 sekunnin ajan 

Laajakaista = USB vilkkuu vihreänä 4 sekunnin ajan 

Toimintasäteen asetus Paina valmiustilassa USB-painiketta 3 sekunnin ajan Suuri toimintasäde = USB vilkkuu vihreänä

Keskisuuri toimintasäde = USB vilkkuu keltaisena

Pieni toimintasäde = USB vilkkuu punaisena
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Oikeassa korvassa pidettävän kuulokkeen/Savi-järjestelmän painikkeiden toiminnot
Tässä taulukossa on kuvattu kuulokkeen painikkeiden toiminnot, 
kun kuuloketta käytetään oikeassa korvassa. 

Kuulokkeen toiminto Painallus Merkkiäänet/merkkivalot

Puhelun soittaminen, vastaaminen tai 
päättäminen

Paina lyhyesti puhelunhallintapainiketta 1 keskikorkea äänimerkki 

Kuulokkeen valkoinen merkkivalo vilkkuu

USB-sovittimen vihreä merkkivalo vilkkuu, kun se  
on käytössä

Äänenvoimakkuuden lisäys Lyhyt äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeen painallus 1 voimistuva äänimerkki

Äänenvoimakkuuden vähentäminen Lyhyt painallus: äänenvoimakkuuden vähennyspainike 1 heikkenevä äänimerkki

Vilkkuu puhelujen välillä Kun puhelinyhteys on auki: säädä äänenvoimakkuutta suuremmaksi 
tai pienemmäksi painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä haluamaasi 
vaihtoehtoon ainakin 1,5 sekunnin ajan

1 keskikorkea äänimerkki

Kuulokkeen mykistys/mykistyksen poisto Paina puhelun aikana äänenvoimakkuus-/mykistyspainiketta. USB: vilkkuu punaisena

Kuuloke lepotilaan/kuulokkeen aktivointi Kytke kuuloke lepotilaan: Kun kuuloke on valmiustilassa, paina 
puhelunhallintapainiketta, kunnes valkoinen merkkivalo vilkkuu kahdesti

Aktivoi kuuloke lepotilasta: Paina puhelunhallintapainiketta, kunnes valkoinen 
merkkivalo vilkkuu kahdesti

2 valkoista välähdystä

Kuulokkeen liittämistila 1. Kun kuuloke on valmiustilassa, paina USB:n liittämispainiketta kaksi kertaa. 

2. Kun kuuloke on valmiustilassa, paina äänenvoimakkuuden 
vähennyspainiketta, kunnes kuulokkeen valkoinen merkkivalo palaa 
yhtäjaksoisesti.

USB: merkkivalo vilkkuu punaisena ja vihreänä

Kuuloke: valkoinen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti

Liitetty = USB:n vihreä merkkivalo palaa 
yhtäjaksoisesti

Kuulokkeen merkkivalon ottaminen käyttöön /
pois käytöstä

Kun kuuloke on valmiustilassa, paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta, 
kunnes kuulokkeen valkoinen merkkivalo vilkkuu kahdesti.

2 valkoista välähdystä

Varoitus akun virran loppumisesta Valmiustila: 1 matala merkkiääni/15 sekuntia

Puhelun aikana: 3 matalaa merkkiääntä

Toimintasäteen ulkopuolella Valmiustila: 1 merkkiääni plus 3 matalaa 
merkkiääntä

Puhelun aikana: 3 matalaa merkkiääntä

Toimintasäteen sisäpuolella Puhelun aikana: 1 keskikorkea merkkiääni

USB function

Kuuloke liitetty, ei toimintaa USB: palaa vihreänä

Kuuloke puhetilassa USB: vilkkuu vihreänä

Kuuloke mykistetty USB: vilkkuu punaisena

Saapuva puhelu USB: vilkkuu punaisena ja keltaisena

Kuuloketta ei liitetty USB: palaa punaisena

USB-sovittimen liittäminen USB: vilkkuu vihreänä ja punaisena

USB-sovitin on liitetty konferenssitilassa USB: vilkkuu vihreänä ja keltaisena

Neuvottelupuhelu vähintään yhdellä 
lisäkuulokkeella

USB: vilkkuu keltaisena

Vaihto laajakaistan/kapeakaistan välillä Paina valmiustilassa USB-painiketta ensin lyhyesti (alle 1 sekunnin ajan) ja 
sitten pitkään (yli 3 sekuntia)

Kapeakaista = USB vilkkuu punaisena 4 sekunnin 
ajan 

Laajakaista = USB vilkkuu vihreänä 4 sekunnin ajan 

Toimintasäteen asetus Paina valmiustilassa USB-painiketta 3 sekunnin ajan Suuri toimintasäde = USB vilkkuu vihreänä

Keskisuuri toimintasäde = USB vilkkuu keltaisena

Pieni toimintasäde = USB vilkkuu punaisena
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