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Tervetuloa
Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää MDA200-

äänikytkimen 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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Pakkauksen sisältö

Puhelinkaapeli

MDA200-äänikytkin
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MDA200:n perustiedot

 1 Tietokoneen puhepainike
 2 Pöytäpuhelimen puhepainike
 3 USB-kuulokkeen / langattoman USB-sovittimen portti  
  (kuuloke ja sovitin eivät sisälly pakkaukseen)
 4 USB-kaapeli (yhdistä tietokoneeseen)
 5 Luuripidike / EHS-kaapelin liitin 
 6 Puhelinkaapelin liitin
 7 Virtaliitin
 8 Määrityksen liukukytkin
 9 Kuuntelun äänenvoimakkuuden säätö
 10 Puheen äänenvoimakkuuden säätö

5 7
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4

NÄKYMÄ TAKAANÄKYMÄ EDESTÄ/PÄÄLTÄ

3

6

NÄKYMÄ ALAOSASTA

4
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Varusteet

1 Elektronisen ohjausmoduulin kaapeli (EHS) Nostaa pöytäpuhelimesi luurin elektronisesti ja 
automaattisesti. Mahdollistaa puheluihin vastaamisen tai puheluiden lopettamisen kuulokkeella 
etänä.

2  Linjan merkkivalo (OLI) Valo, joka vilkkuu, kun puhelu on aktivoitu. Sen avulla muut tietävät, 
että puhelu on käynnissä.

3  HL10™-pidike Nostaa luurin automaattisesti ja asettaa sen takaisin pidikkeeseen. 
Mahdollistaa puheluihin vastaamisen tai puheluiden lopettamisen kuulokkeella etänä.

4  Verkkovirtalähde Tarvitaan HL10-pidikettä käytettäessä.

5  USB-jatkokaapeli Lisää USB-kaapelin pituutta MDA200:n ja tietokoneen välillä.

Lisätietoja kaikista varusteista on osoitteessa plantronics.com/accessories.

21

3 4

2
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Kuulokkeen yhdistäminen

1 Yhdistä Plantronicsin tuettu langallinen USB-kuuloke tai langaton USB-kuulokkeen sovitin 
MDA200:n USB-kuulokeporttiin.*

HUOMAUTUS Kuulokkeesi toimii edelleen kuin se olisi yhdistettynä suoraan tietokoneeseen. 

  

                   

*Luettelo tuetuista kuulokkeista ja langattomista USB-kuulokesovittimista löytyy osoitteesta 
plantronics.com/support.
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Pöytäpuhelin: yhdistäminen ja soittaminen

MDA200:n ja pöytäpuhelimen yhdistämiseen on kolme asennusvaihtoehtoa. Jatka valitsemalla 
yksi seuraavista: 

•	 Pöytäpuhelin (vakio) 

•	 Pöytäpuhelin + HL10™-pidike ja virtalähde (myydään erikseen) 

•	 Pöytäpuhelin + EHS-kaapeli (myydään erikseen)

HUOMAUTUS Jos käytät pöytäpuhelinta (vakio) tai pöytäpuhelinta + HL10-pidikettä ja 
virtalähdettä, jatka alas. Jos käytät pöytäpuhelinta + EHS-kaapelia, katso asennusohjeet EHS-
kaapelin mukana tulleesta EHS-aloitusoppaasta tai osoitteesta plantronics.com/accessories. 

Pöytäpuhelin (vakio)
1 Kytke puhelinkaapelin toinen pää kytkimen taakse.

2 Irrota luurin kierteinen johto pöytäpuhelimesta ja kytke se uudelleen puhelinkaapelin 
liitäntärasiaan.

3 Kytke puhelinkaapelin toinen pää pöytäpuhelimen vapaana olevaan luurin porttiin. 

HUOMAUTUS Pöytäpuhelimen kuuloke toimii edelleen, vaikka se on pidikkeessä eri asennossa. 

  

 
KÄYTTÖ

 

 HUOMAUTUS  Jos puhelimessasi on sisäänrakennettu kuulokeportti, käytä kuulokeporttia 
ainoastaan jos et käytä HL10-pidikettä. Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun tässä 
kokoonpanossa, paina sekä puhelimen että kuulokkeen puhelunhallintapainikkeita. 
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Asetusten tarkistaminen ja testipuhelun tekeminen
1  Jos puhelimessa on äänenvoimakkuuden säädin, aseta se keskivoimakkuudelle.

2 Varmista kytkimen pohjasta, että määrityksen liukukytkin on asetettu kohtaan A, kuuntelun 
äänenvoimakkuuden säätö kohtaan 3 ja puheen äänenvoimakkuuden säätö kohtaan 2. 

3 Nosta kuuloke pöytäpuhelimen telineestä.

4 Aseta kuuloke päähän ja paina MDA200:ssa olevaa pöytäpuhelimen puhepainiketta.

5 Jos et kuule valintaääntä, siirrä asetussäädintä (A–G), kunnes valintaääni kuuluu.

6 Soita koepuhelu pöytäpuhelimella. Tarpeen vaatiessa voit hienosäätää äänenvoimakkuutta 
kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätimillä. Voit myös säätää pöytäpuhelimen kuuntelu- ja 
puheäänenvoimakkuutta MDA200:n pohjasta.

7 Lopeta puhelu painamalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta ja asettamalla kuuloke takaisin 
pöytäpuhelimen telineeseen. 

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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HUOMAUTUS Jos olet asentamassa HL10-pidikkeen ja virtalähteen, jatka alas. Jos et, jatka 
kohdasta Tietokone: yhdistäminen ja soittaminen.

Pöytäpuhelin + HL10-pidike ja virtalähde (myydään erikseen)
1 Kytke virtalähteen toinen pää MDA200:n takana olevaan virtaliittimeen ja toinen pää 

pistorasiaan. 

   KÄYTTÖ 

2 Paina luuripidikkeen virtajohto napakasti kiinni luuripidikkeen liittimeen.

3 Kun käytät kuuloketta, liu'uta luuripidikkeen varsi luurin alle, kunnes pidikkeen pohja koskee 
puhelimen kylkeä. 

4 Liu'uta pidikettä ylös kohtaan, jossa se melkein koskee luurin korvaosaan.

5 Aktivoi pidike painamalla kuulokkeen puhelunhallintapainiketta.

6 Jos kuulet valintaäänen, pidike on oikeassa kohdassa eikä sitä tarvitse säätää. 

7 Irrota luuripidikkeen pohjassa olevien kiinnitysteippien (3 kpl) suojakalvot.
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8 Kiinnitä pidike varovasti paikalleen pöytäpuhelimeen.

9 Varmista kiinnitys painamalla napakasti.

Jos valintaääntä ei kuulu
1 Jos valintaääntä ei kuulu, siirrä pidikkeen korkeussäädintä seuraavaksi korkeampaan asentoon. 

 

2 Toista tarvittaessa yllä olevat vaiheet 3–6, kunnes kuulet valintaäänen. 

3 Kuultuasi valintaäänen varmista pidike vaiheiden 7–9 mukaisesti.

Varaosat (tarvittaessa)
Käytä jatketta, jos luuripidike tarvitsee tukea, kun luuri asetetaan lataustelineeseen.

Jatke
1 Liu'uta jatke pidikkeen päälle.

2 Vakaajan voi vaihtaa puolelta toiselle. Sijoita vakaajat luurin kummallekin puolelle, jotta puhelin 
on helppoa nostaa paikaltaan.

1 2

2
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Kaiutinmikrofoni
Käytä kaiutinmikrofonia vain, kun puhelimen kaiutin ei ole suoraan luurin alla.

1 Poista kansi pidikkeen takaosassa olevan kaiutinmikrofonin liitännästä.

2 Kytke kaiutinmikrofonin liitin.

3  Aseta kaiutinmikrofoni puhelimen kaiuttimen päälle. Poista teippi ja kiinnitä paikoilleen.

1

2

3

Vain Nortel-puhelimissa

Pöytäpuhelin + EHS-kaapeli
1 Kytke EHS-kaapelin pää MDA200:aan ja toinen pää pöytäpuhelimeen EHS-sovittimen 

aloitusoppaassa kuvatulla tavalla.  
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Tietokone: yhdistäminen ja soittaminen

Yhdistäminen tietokoneeseen ja soittaminen 
1 Kytke USB-kaapeli MDA200:sta tietokoneeseen. Tietokoneen puhepainikkeen merkkivalo 

palaa vihreänä.

2 Kun käytät kuuloketta, soita koepuhelu tietokoneen puhelinohjelmistolla.

3 Lopeta puhelu painamalla MDA200:ssa olevaa tietokoneen puhepainiketta.

HUOMAUTUS Puhelunhallintatoiminnon käyttö tietokoneen puhelinohjelmiston kanssa vaatii 
Plantronics Control Panel -ohjelmiston asentamisen. Lisätietoja osoitteessa plantronics.com/
software.
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MDA200-MERKKIVALOT

LCD Merkkivalon tila Merkitys

Palaa vihreänä Kytketty tietokoneääneen (oletustila)

Vilkkuu vihreänä Saapuva tietokonepuhelu

Vilkkuva 
keltainen

Aktiivinen tietokoneääni pidossa

Vilkkuu vihreänä Saapuva pöytäpuhelinpuhelu

Palaa vihreänä Pöytäpuhelimen ääni kytketty

Vilkkuva 
keltainen

Aktiivinen puhelinääni pidossa

Molemmat 
kuvakkeet 
vilkkuvat 
vihreänä kahden 
sekunnin ajan

MDA200 käynnistyy uudelleen – käynnistymisen 
jälkeen molemmat merkkivalot sammuvat, jos 
kuuloketta ei ole kytketty. Jos kuuloke on kytketty, 
tietokoneen kuvake palaa vihreänä.

Palaa punaisena Laiteohjelmistopäivitys käynnissä – noudata ohjeita 
sammuttamiseen laiteohjelmistopäivityksen 
päätyttyä.

Palaa punaisena Ylivirtatila – HL10:n käyttö ilman virtalähdettä. 
Irrota MDA200, lisää verkkolaite ja kytke MDA200 
uudelleen tietokoneeseen.

Vilkkuu 
punaisena

Kuulokevika – vaihda kuuloke, sammuta MDA200 ja 
käynnistä se uudelleen.

Painikkeen painaminen avaa puhelinlinjan/äänikanavan. Joissain tapauksissa et välttämättä 
kuule valintaääntä, ennen kuin olet valinnut numeron puhelimestasi. Painikkeiden avulla voit 
vaihtaa puhelinlinjaa/kanavaa.

MDA200:n merkkivalot
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Tulevaan puheluun vastaaminen
Helpoin tapa vastata saapuvaan puheluun pöytäpuhelimella tai tietokoneella on painaa 
vilkkuvaa (pöytäpuhelimen tai tietokoneen) puhepainiketta, kun puhelin soi.

Vaihtoehtoisesti puheluun voi vastata painamalla kuulokkeen sisäistä hallintapainiketta, jos 
kuulokkeessa on sellainen. 

HUOMAUTUS Pöytäpuhelimen etävastaus-/lopetusominaisuus edellyttää EHS-kaapelin tai HL10-
pidikkeen käyttöä. Lisätietoja on osoitteessa plantronics.com/accessories . 

TIETOKONEEN etävastaus-/lopetusominaisuus on ohjelmistokohtainen ominaisuus ja edellyttää 
yhteensopivaa puhelinohjelmistoa. Jos puhelinohjelmistoa ei ole käytettävissä, paina ensin 
kuulokkeen puhelunhallintapainiketta. Lisätietoja on osoitteessa plantronics.com/software. 

Lähtevän puhelun soittaminen

Lähtevät pöytäpuhelinpuhelut
1 Kun käytät kuuloketta, paina MDA200:ssa olevaa pöytäpuhelimen puhepainiketta. 

2 Nosta kuuloke telineestä. Kuulokkeesta kuuluu valintaääni. 

HUOMAUTUS Tämä vaihe on automaattinen, jos asennat lisävarusteena pidikkeen tai EHS-
kaapelin. Täydellinen luettelo saatavilla olevista lisävarusteista on osoitteessa plantronics.com/
accessories.

3 Valitse puhelinnumero pöytäpuhelimesta. 

4 Lopeta puhelu painamalla pöytäpuhelimen puhepainiketta ja asettamalla luuri pidikkeeseen.

Lähtevät puhelinohjelmiston puhelut
Helpoin tapa soittaa puhelu puhelinohjelmistolla on valita numero 
puhelinohjelmistosovelluksellasi, kun kuuloke on päässäsi. Puhelu yhdistetään automaattisesti. 
Lopeta puhelu painamalla tietokoneen puhepainiketta. 

Yhteensopivat puhelinohjelmistot Puheluihin vastaaminen ja puhelujen lopettaminen etänä 
kuulokkeen avulla toimii yhteensopivissa puhelinohjelmistoissa Skypeä™ lukuun ottamatta 
ilman lisäasetuksia. Voit tarkistaa yhteensopivat puhelinohjelmistot osoitteesta 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 Skype-yhteystilan Skypessä valitsemalla Tools (Työkalut) > Options 
(Asetukset) > Advanced (Lisäasetukset) > Advanced Settings (Erikoisasetukset) > Manage Other 
Programs Access (Hallitse muiden ohjelmien käyttöä).

Puhelujen vaihtaminen
Vaihda pöytäpuhelinpuhelusta tietokonepuheluun (tai päinvastoin) painamalla toista 
puhelupainiketta, jolloin voit vastata toiseen saapuvaan puheluun tai soittaa itse puhelun. 
Pitoon jätetyn aktiivisen äänen merkkinä on vilkkuva punainen kuvake.

Päivittäinen käyttö
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Vianmääritys

Pöytäpuhelin

Kuulokkeesta ei kuulu valintaääntä. Siirrä kytkimen asetussäädintä, kunnes valintaääni kuuluu. 

Hienosäädä äänenvoimakkuutta kuulokkeen 
äänenvoimakkuuspainikkeella. 

Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian hiljainen, säädä kytkimellä.

Varmista, että pidike nostaa kuulokkeen tarpeeksi ylös, jotta 
ohjausmoduuli toimii oikein. Säädä pidikettä tarvittaessa 
korkeammalle. 

Jos käytät langatonta kuuloketta, varmista, että kuuloke on 
liitetty USB-sovittimeen. Lisätietoja on langattoman kuulokkeen 
mukana tulleissa liittämisohjeissa.

Varmista, että kuuloke on ladattu.

Paina kuulokkeen puhelupainiketta.

Linjalla on häiriöitä. Varmista langatonta kuuloketta käyttäessäsi, että kytkimen ja 
tietokoneen välinen etäisyys on vähintään 30 cm sekä kytkimen 
ja pöytäpuhelimen välinen etäisyys 15 cm. Jos etäisyyden 
muuttaminen ei auta, kuulokkeesi on ehkä lähellä toimintasäteen 
rajaa. Siirry lähemmäksi kytkintä. 

Ääni on vääristynyt. Hiljennä puheen ja/tai kuuntelun äänenvoimakkuutta kytkimellä. 
Useimmissa puhelimissa sopiva asetus on 3.

Jos pöytäpuhelimessasi on äänenvoimakkuuden säädin, vähennä 
äänenvoimakkuutta, kunnes vääristymä häviää. 

Jos vääristymä ei häviä, vähennä kuulokkeen vastaanotetun 
äänen voimakkuutta.  Jos vääristymä ei vieläkään häviä, hiljennä 
kuuntelun äänenvoimakkuutta kytkimellä. 

Varmista langatonta kuuloketta käyttäessäsi, että kytkimen ja 
tietokoneen välinen etäisyys on vähintään 30 cm sekä kytkimen 
ja pöytäpuhelimen välinen etäisyys 15 cm. 

Kuulokkeen ääni kaikuu. Hiljennä kuuntelun ja puheen äänenvoimakkuutta kytkimellä. 
Useimmissa puhelimissa sopiva asetus on 3.

Jos äänitaso on liian alhainen käytettäväksi asetuksessa, 
lisää puheen äänenvoimakkuutta säätämällä kuulokkeen 
äänenvoimakkuutta. 

Jos puheäänen voimakkuus on liian hiljainen tässä asennossa, 
varmista, että kuulokkeen mikrofoni on mahdollisimman lähellä 
suutasi. 

Säädä asetussäädintä. Tavallisesti käytetään oletusasetusta A. 

Puhekumppanini kuulee puhelun 
taustalla surinaa.

Jos käytät langatonta kuuloketta, siirrä kytkin kauemmas 
puhelimestasi.

Jos virtalähde (vain HL10-pidikkeen) on liitetty jatkojohtoon, kytke 
se suoraan pistorasiaan.

Luuripidike on asennettu 
mutta se ei nosta luuria.

Tarkista, että luuripidikkeen virtajohto on kunnolla kiinni kytkimen 
luuripidikkeen liittimessä.
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Puhelinohjelmisto

Kun valitsen numeron 
puhelinohjelmistosovelluksesta, 
mitään ei tapahdu. 

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). 

Varmista, että käytät yhteensopivaa puhelinohjelmistosovellusta. 

Voit tarkistaa yhteensopivat puhelinohjelmistot osoitteesta 

plantronics.com/software.

Jos käytät langatonta kuuloketta, varmista, että kuuloke on 
liitetty USB-sovittimeen. Lisätietoja on langattoman kuulokkeen 
mukana tulleissa liittämisohjeissa.

Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu täyteen.

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

Jos Plantronics-ohjelmistoa ei ole asennettu eikä käytössä 
ole yhteensopivaa puhelinohjelmistosovellusta, paina ensin 
kuulokkeen puhepainiketta ja soita/lopeta puhelu tai vastaa 
puheluun käyttämällä puhelinohjelmistosovellusta.

Käynnistä tietokone uudelleen. 

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

Säädä kuulokkeen kuunteluvoimakkuutta. 

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, hiljennä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Ei audio-yhteyttä tietokoneeseen. Irrota USB-kaapeli kytkimestä ja kytke sitten kaapeli uudelleen. 
Lopeta ja käynnistä uudelleen tietokoneesi äänisovellus tai 
puhelinohjelmisto.

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® ja Windows 7® -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 napsauta Sound (Ääni) -painiketta.

•	 Valitse Output (Lähtö) ja sitten Internal Speakers (Sisäiset 

kaiuttimet) tai halulamasi kaiutin. 



TARVITSETKO OHJEITA?

plantronics.com/support 
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