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عامة نظرة

لوح ةيساسأ تامولعم
MDA400
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باللون LED ضوء1
الأخضر

الصوت حجم تخفيض4

الصوت كتم5المكالمات زر2
باللون LED ضوء6الصوت حجم زيادة3

الأحمر

الداخلية التحكم وحدة

1

2

3

4

5
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كتمالس ىلإ هبتنا
بناج ىلإ ةيراطبلاو نحشلاو ةمالسلا لوح ةماه تامولعم ىلع لوصحلل ةمالسلا ليلد ةءارق ىجرُي
.ديدجلا زاهجلا مادختسا لبق ةيميظنت تامولعم

لوح ةيساسألا تامولعملا
ةيلخادلا مكحتلا ةدحو
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الإشارةLED ضوء حالةالضوء

الشخصي الكمبيوتر عبر نشطة مكالمةثابت أخضر

الشخصي الكمبيوتر عبر واردة مكالمةوامض أخضر

الشخصي الكمبيوتر عبر الانتظار قيد نشطة مكالمة)بطيء( وامض أخضر

الشخصي الكمبيوتر عبر الصوت كتم وضع في مكالمةثابت أحمر

المكتبي الهاتف عبر واردة مكالمةوامض أخضر

المكتبي الهاتف عبر نشطة مكالمةثابت أخضر

المكتبي الهاتف عبر الانتظار قيد نشطة مكالمة)بطيء( وامض أخضر

المكتبي الهاتف عبر الصوت كتم وضع في مكالمةثابت أحمر

على الأخضر باللون المؤشر سيومض العملية، اكتمال عند-  التمهيد قيد MDA400الأحمر باللون يومضان الرمزان
.الوميض عن LED مؤشرا يتوقف ثم الافتراضي الخط

MDA400 افصل. بالطاقة التزويد وحدة بدون HL10 استخدام-  الزائد التيار حالةثابت أصفر
.الشخصي بالكمبيوتر MDA400 توصيل وأعد الطاقة محّول وأِضف

إلى طلب طنين تسمع لا قد فيها، تتواجد التي الظروف بحسب. صوت قناة/هاتف خط بالتالي تفتح الزَرين، أحد على الضغط عند
.مختلفة قناة/هاتف خط إلى التبديل الزّران لك يسمح. هاتفك من الاتصال تجري أن

جتنمل LED تارشؤم
MDA400
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poly.com/accessories على منفصل بشكل الملحقات تُباع

بُعد عن المكالمات إنهاء/على الرد يمّكن. وإلكترونيًا تلقائيًا المكتبي الهاتف سماعة بفصل يقومالكهربائي التوصيل مفتاح كبل1
.بك الخاصة الرأس سماعة بواسطة

.مكالمة في تكون متى بمعرفة للآخرين يسمح. مكالمة تنشيط يتم أن ما يومض ضوء)On-line )OLI مؤشر2

سماعة بواسطة بُعد عن المكالمات إنهاء/على الرد يمّكن. القاعدة إلى ويعيدها تلقائيًا الهاتف سماعة برفع يقومHL10 الرافع3
.بك الخاصة الرأس

.HL10 الرافع استخدام عند مطلوبالمتناوب التيار بطاقة التزويد وحدة4

.والكمبيوتر MDA بين USB كبل طول يمددUSB التمديد كبل5

تاقحلملا
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.MDA400 ليدبتلا زاهجب ةيلخادلا مكحتلا ةدحو ليصوتب مق1

.ةيلخادلا مكحتلا ةدحوب Poly/Plantronics نم ةدمتعملاو ةيكلسلا QD سأرلا ةعامس ليصوتب مق2

.يبتكملا كفتاهب MDA400 ليصوتل تارايخ ةثالث رفوتت

)يسايق( يبتكم فتاه•

)لصفنم لكشب عابُت( ةقاطلاب ديوزتلا ةدحوو HL10 عفارلا + يبتكم فتاه•

)لصفنم لكشب عابُي( EHS لبك + يبتكم فتاه•
ديوزت ةدحوو HL10 عفار عم اًيبتكم اًفتاه وأ )اًيسايق( اًيبتكم اًفتاه مدختستس تنك اذإةظحالم
ليلد عجارف ،EHS لبك عم يبتكملا فتاهلا مدختستس تنك اذإ .هاندأ تامولعملا ىلإ عباتف ،ةقاطلاب
ىلع لوصحلل poly.com/accessories ىلع رفوتملا وأ EHS لبك عم قفرملا EHS مادختسا ءدب
.بيكرتلا تاداشرإ

)يسايق( يبتكم فتاه
.ةيفلخلا ليدبتلا زاهج ةهجب فتاهلا ةهجاو لبك نم فرط ليصوتب مق1
ةصصخملا ةبلعلاب هليصوت دعِأو يبتكملا فتاهلا ةدعاق نع فتلُملا فتاهلا ةعامس كلس لصفا2

.فتاهلا ةهجاو تالبك ليصوتل

الإعداد

سأرلا ةعامس ليصوت

:يبتكملا فتاهلا
لاصتالا
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.يبتكملا فتاهلا ىلع حوتفملا فتاهلا ةعامس ذفنمب يقبتملا فتاهلا ةهجاو لبك فرط ليصوتب مق3
.طقف فلتخم لكشب اهليصوت مت دقف ،لمعلاب يبتكملا فتاهلا ةعامس رمتستس

USE

مل اذإ طقف سأرلا ةعامس ذفنم مادختسا بجيف ،سأرلا ةعامسل نّمضم ذفنمب اًدوزم كفتاه ناك اذإةظحالم
ىلع رفوتملا سأرلا ةعامس رز ىلع طغضلا بجي ،ةلاحلا هذه يف .HL10 عفارلا مادختسا ديرت نكت
اهئاهنإ وأ تاملاكملا ىلع درلل ءاوس دح ىلع ةيلخادلا مكحتلا ةدحو يف تاملاكملا رزو يبتكملا فتاهلا
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رابتخا ةملاكم ءارجإو نيوكتلا نم ققحتلا
توص ىوتسم ىلإ اهنييعتب مقف ،توصلا ىوتسمب مكحت ةدحوب اًدوزم يبتكملا كفتاه ناك اذإ1

.طّسوتم
توص ىوتسم صرقو "A" ىلإ قلزنملا نيوكتلا حاتفم نييعت نم دّكأت ،ليدبتلا زاهج لفسأ يف2

."2" ىلإ ملكتلا توص ىوتسمو 3 ىلإ عامتسالا

ةعامس ةلصو ربع MDA400 جتنم ليصوتب تمق اذإ وأ( يبتكملا فتاهلا ةدعاق نع فتاهلا ةعامس لِزأ1
.)كفتاه ىلع رفوتملا سأرلا ةعامس رز ىلع طغضاف ،فتاهلا لفسأ يف سأرلا

.MDA400 ىلع يبتكملا فتاهلاب صاخلا ملكتلا رز ىلع طغضا ،سأرلا ةعامس عضو ءانثأ2

G ىلإ اًلوصوو A نم اًءدب ةيلاتلا ةيعضولا ىلإ نيوكتلا حاتفم طبضاف ،بلطلا نينط عمست مل اذإ3
.اهعامس نم نكمتت نأ ىلإ

لكب كعمسي هب تلصتا يذلا صخشلا نأ نم دكأت .يبتكملا فتاهلا نم رابتخا ةملاكم ءارجإب مق4
يف ،اًنمزم وأ اًتقؤم اًيوق ىدص توص هب تلصتا يذلا صخشلا ربتخي دق ،تالاحلا ضعب يف .حوضو
ةيلاتلا ةيعضولا ىلإ دادعإلا نييعت عم 6و 5 نيَتوطخلا ررك .اًئطاخ ددحملا دادعإلا نوكي ،ةلاحلا هذه
.بلطلا نينط عامس كنكمي ثيح ةلمتحملا

اًدج اًعفترم هب تلصتا يذلا صخشلا توص ناك اذإ عامتسالا توص ىوتسم صرق طبضا ،رمألا مزل اذإ5
.ةفلتخم توص تايوتسمب مّلكتلا هب تلصتا يذلا صخشلا نم بلطا .اًشوشم وأ

،ةطسوتمو ةعفترم توص تايوتسمب ملكتت امنيب ملكتلا توص ىوتسم صرق طبضا ،رمألا مزل اذإ6
.لوقعملا نمض شيوشتلا نم اًيلاخ توصلا ناك اذإ ام هب تلصتا يذلا صخشلا لأساو

فتاهلا ةدعاق ىلإ فتاهلا ةعامس ةداعإو سأرلا ةعامس ىلع تاملاكملا رز ىلع طغضلاب ةملاكملا ءاهنإب مق7
.)سأرلا ةعامسب صاخ سبقمب هليصوت مت اذإ كفتاه ىلع سأرلا ةعامس رز ىلع طغضلاب وأ( يبتكملا
نكت مل اذإ .هاندأ تامولعملا ىلإ عباتف ،ةقاطلاب ديوزتلا ةدحوو HL10 عفارلا بّكرتس تنك اذإةظحالم
.تاملاكملاو لاصتالا :رتويبمكلا ىلإ عباتف ،امهبيكرت ديرت
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)لصفنم لكشب عابُت( ةقاطلاب ديوزت ةدحوو HL10 عم يبتكم فتاه
ةيفلخلا MDA400 ةهج ىلع هل صصخملا سبقملاب ةقاطلاب ديوزتلا ةدحو نم دحاو فرط ليصوتب مق1

.طشن ةقاط ذخأمب رخآلا فرطلاو

USE  

.هل صصخملا سبقملا يف ماكحإب فتاهلا ةعامس عفارب صاخلا ةقاطلا كلس لخِدأ2

فتاهلا ةهج عفارلا ةدعاق سمالت ىتح فتاهلا ةعامس عفار ضبقم ررم ،سأرلا ةعامس عضو ءانثأ3
.ةيبناجلا

.فتاهلا ةعامسب ةصاخلا نذألا ةعطق سمالي داكي ثيحب ىلعألا ىلإ عفارلا ررم4
.عفارلا طيشنتل سأرلا ةعامس ىلع رفوتملا تاملاكملا رز ىلع طغضا5
.هطبض ىلإ ةجاح نم امو حيحصلا لكشلاب عفارلا نييعت مت دق نوكيف ،بلطلا نينط تعمس اذإ6
.عفارلا لفسأ يف ةرفوتملا 3 ـلا ةقصاللا تيبثتلا عقاوم نع ةيقاولا ةطرشألا لِزأ7
.اًقبسم ةددحملا ةيعضولا يف يبتكملا فتاهلا ىلع قفرب عفارلا عض8
.اًديج قصتليل ماكحإب هيلع طغضا9
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بلط نينط عمست مل اذإ
.ةيلاتلا ىلعألا ةيعضولا ىلإ عفارلا عافترا حاتفم عفرب مقف ،بلط نينط عمست مل اذإ1

.بلطلا نينط عمست نأ ىلإ مزلي امك هالعأ 6 ىلإ 3 نم تاوطخلا ررك2
.9 ىلإ 7 نم تاوطخلا يف حّضوم وه امك ماكحإب عفارلا تّبث ،بلطلا نينط عمست امدنع3

)ةبولطم تناك اذإ( ةيفاضإلا عطقلا
ةعامس عفر ءانثأ يفاضإ تابث ىوتسم ىلإ سأرلا ةعامس عفار جاتحي امدنع ديدمتلا ضبقم مدختسا
.اهيلإ اهتداعإو ةدعاقلا نع سأرلا

التمديد مقبض
.عفارلا وحن ديدمتلا ضبقم ررم1
ةيجراخلا فتاهلا ةعامس يَتهج ىلع تانزاوملا عَض .نيميلاو راسيلا وحن تانزاوملا كيرحت نكمي2

.قفرب فتاهلا طاقتلال

1 2

2

الجرس ميكروفون
،ةًرشابم فتاهلا ةعامس تحت اًدوجوم فتاهلا توص ربكم نوكي ال امدنع الإ سرجلا نوفوركيم مدختست ال

.ةيفلخلا عفارلا ةهج ىلع سرجلا نوفوركيم سبقم نع ءاطغلا لِزأ1
.نوفوركيملا سباقب سرجلا ليصوتب مق2
.تيبثتلاب مق مثو قصاللا طيرشلا لِزأ .فتاهلا توص ربكم قوف سرجلا نوفوركيم عَض3

1

2

3

فقط Nortel لهواتف

ةملاكم ءارجإو رتويبمكلا ليصوت
.رتويبمكلا ىلإ MDA400 نم USB لبك ليصوتب مق1

لاصتالا :رتويبمكلا
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.رتويبمكلا ىلع softphone نم رابتخا ةملاكم ءارجإب مق ،سأرلا ةعامس عضو ءانثأ2

تاملاكملا رز وأ MDA400 ىلع رتويبمكلاب صاخلا تاملاكملا رز ىلع طغضلاب ةملاكملا ءاهنإب مق3
.ةيلخادلا مكحتلا ةدحو ىلع
،يصخشلا رتويبمكلا ىلع ةيجمربلا فتاوهلا جمارب ضعب عم تاملاكملا ةزيم مادختسالةظحالم
poly.com/software عجار .Poly Lens بتكملا حطس قيبطت تيبثت ىلإ جاتحتس
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.Poly Lens Desktop قيبطت عم ةمدقتملا تارايخلاو تادادعإلا لالخ نم كزاهج كولس صيصخت كنكمي
تاملاكملاب مكحتلا ةفيظو نيكمتل Poly جمانرب تيبثت softphone فتاهلا جمارب ضعب بلطتت

.poly.com/software :ليزنت .)متكلاو ءاهنإلا/درلا(

.Plantronics Hub Desktop قيبطت يف اًضيأ زاهجلا تادادعإ رفوتتةظحالم

زاهج ىلإ ةديدج تازيم ةفاضإو ءادألا نيسحتل نْيثّدحم كيدل جماربلاو تباثلا جمانربلا ىلع ظفاح
Poly.

poly.com/software من بالتنزيل قم. Poly Lens تطبيق باستخدام جهازك بتحديث قم

البرنامج تحميل

صاخلا Poly زاهج ثيدحت
كب
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التالية الإجراءات بأحد قم الشخصي، الكمبيوتر على إنهائها أو مكالمة على للرد

.MDA400 على) الشخصي الكمبيوتر( PC زر فوق انقر•

.الداخلية التحكم وحدة في بالمكالمات التحكم زر فوق انقر•

.لديك المتوفر softphone تطبيق استخدم•

.التالية الإجراءات بأحد قم الشخصي، الكمبيوتر على مكالمة لإجراء
.softphone تطبيق في الرقم واطلب MDA400 على) الشخصي الكمبيوتر( PC زر فوق انقر•

.softphone تطبيق في الرقم واطلب الداخلية التحكم وحدة في بالمكالمات التحكم زر فوق انقر•

.لديك المتوفر softphone تطبيق استخدم•

Poly المكتب سطح تطبيق بتثبيت تقم لم إذا. متوافق softphone برنامج إلى الرأس سماعة على بالمكالمات التحكم ميزة تستند
Lens بإجراء قم ثم ومن أولاً، الرأس سماعة على المكالمات زر على فاضغط متوافق، برمجي هاتف برنامج لديك يتوفر لم أو/
/poly.com من Poly Lens المكتب سطح تطبيق بتنزيل قم. البرمجي الهاتف تطبيق باستخدام المكالمة إنهاء/على الرد

software

.التالية بالإجراءات قم المكتبي، الهاتف على إنهائها أو مكالمة على للرد
.MDA400 على المكتبي الهاتف زر فوق انقر•

.الداخلية التحكم وحدة في المكالمات زر فوق انقر•

.بالتالي قم المكتبي، الهاتف على مكالمة لإجراء
.الرقم واطلب MDA400 على المكتبي الهاتف زر فوق انقر•

لمدة الداخلية التحكم وحدة على بالمكالمة التحكم زر على باستمرار الضغط فسيؤدي الميزة، هذه يشمل softphone كان إذا
قيد المكالمة تكون عندما المتوفرة الإضافية الميزات لمعرفة الهاتف مستخدم دليل راجع. الانتظار قيد المكالمة وضع إلى ثانيتَين
.المكالمة تنشيط إعادة إلى الداخلية التحكم وحدة على بالمكالمة التحكم زر على الضغط يؤدي. الانتظار

من السفلي الطرف على أو(+)  الصوت مستوى زر من العلوي الطرف على اضغط خفضه، أو الاستماع صوت مستوى لزيادة
.الداخلية التحكم وحدة في(-)  الصوت مستوى زر

.softphone لبرامج المستخدم وثائق مراجعة يرجى ،softphone على التكلم أو الاستماع صوت مستوى لضبط

مكحتلا ةدحو ىلع نوفوركيملا متكل ةريصق ةهربل توصلا متك رز ىلع طغضا ،ةملاكم ءانثأ
.اًددجم رزلا ىلع طغضا ،توصلا متك ءاغلإل .ةيلخادلا

رز ىلع طغضا ،)سكعلا وأ( رتويبمكلا ربع ةملاكم ىلإ يبتكملا فتاهلا ربع ةملاكم نم ليدبتلل
رز ىلع رارمتساب طغضلا كنكمي وأ .ةرداص ةملاكم ءارجإل وأ ةدراو ةملاكم ىلع درلل رخآلا تاملاكملا

.نيَتيناث ةدمل ةيلخادلا مكحتلا ةدحو ىلع دوجوملا سأرلا ةعامس

الأساسيات

اهؤاهنإو تاملاكملا ىلع درلا
اهؤارجإو

راظتنالا ديق ةملاكم عضو
رتويبمك مادختساب

يصخش

توصلا مجح طبض

توصلا متك

تاملاكملا ليدبت
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.الطلب طنين تسمع حتى التبديل جهاز على التكوين اضبط.الرأس سماعة من الطلب طنين سماع يمكنني لا

.الداخلية التحكم وحدة على الصوت مستوى زر باستخدام الاستماع صوت مستوى اضبط

المتوفّر الاستماع صوت مستوى قرص فاضبط جًدا، منخفًضا يزال لا الصوت كان إذا
.التبديل جهاز أسفل في

قم التوصيل؛ مفتاح لتشغيل كاٍف بشكل الهاتف سماعة برفع يقوم الرافع أن من تأكد
.الأمر لزم إذا أعلى مستوى إعداد إلى بتعيينه

.الداخلية التحكم وحدة في المكالمات زر على اضغط

جهاز على الاستماع صوت مستوى قرص أو/و التكلّم صوت مستوى قرص بخفض قم.الصوت في تشويش ثمة
.3 الوضعية هو الهواتف لمعظم الصحيح الإعداد. التبديل

حتى المستوى بخفض فقم الصوت، بمستوى تحكم بوحدة مزوًدا المكتبي هاتفك كان إذا
التشويش، يختفي
لخفض الداخلية التحكم وحدة في الصوت مستوى خفض زر فاضبط التشويش، استمّر إذا

قرص بخفض فقم التشويش، استمّر إذا. الرأس سماعة صوت مكبّر صوت مستوى
.التبديل جهاز أسفل في الاستماع صوت مستوى

.التبديل جهاز على الاستماع صوت ومستوى التكلّم صوت مستوى قرَصي بخفض قم.الرأس سماعة في صدى أسمع
.3 الوضعية هو الهواتف لمعظم الصحيح الإعداد

مستوى زيادة زر فاضبط الوضعية، هذه في جًدا منخفًضا الصوت مستوى كان إذا
.الرأس سماعة صوت مكبّر صوت مستوى لزيادة الداخلية التحكم وحدة في الصوت

".A" الافتراضية الوضعية هي استخداًما الأكثر الوضعية. التكوين مفتاح اضبط

سماع معهم أتكلم الذين الأشخاص باستطاعة
.الخلفية في طنين

فقم طاقة، بشريط موصولة) فقط HL10 الرافع( بالطاقة التزويد وحدة كانت إذا
.مباشرةً بالحائط بتوصيلها

برفع يقوم لا لكنه مرّكب الهاتف سماعة رافع
.السماعة

سماعة رافع مقبس في بإحكام الرأس سماعة برافع الخاص الطاقة سلك إدخال من تأّكد
.التبديل جهاز على الهاتف

softphone تطبيق من اتصالاً أجري عندما
.شيئًا يحدث لا لدي، المتوفّر

التحكم لوحة ستقوم. الافتراضي الصوت جهاز هي الداخلية التحكم وحدة أن من تأكد
الصوت>  التحكم لوحات إلى الانتقال خلال من الصوت بأجهزة التحكم لوحة بتشغيل
الهاتف ببرامج قائمة على للحصول. متوافق softphone تطبيق تستخدم أنك من تأّكد

softphone، بزيارة تفّضل poly.com/software.

 برمجي هاتف لديك يتوفر ولا Poly Lens المكتب سطح تطبيقب تثبيت يتم لم إذا
واجهة استخدام ثم ومن الرأس سماعة مكالمات زر على أولاً الضغط يجب متوافق،
.المكالمات إنهاء/على الرد/لإجراء البرمجي الهاتف

الكمبيوتر تشغيل إعادة

منخفض الاستماع أو/و التكلم صوت مستوى إن
.جًدا مرتفع أو

.الداخلية التحكم بوحدة الخاص الاستماع صوت مستوى اضبط

على النظام تفضيلات/بالصوت التحكم لوحة في التكلم/الاستماع صوت مستو اضبط
.الكمبيوتر

.softphone تطبيق في التكلم/الاستماع صوت مستويات اضبط

صدى سماع يمكنني أو الصوت في تشويش ثمة
.الرأس سماعة في

تطبيق باستخدام الكمبيوتر على الاستماع أو/و التكلم صوت مستوى بخفض قم
softphone لديك المتوفر.

.الذقن نحو الميكروفون وّجه

.الداخلية التحكم وحدة من الصوت مستوى خفض فيجب التشويش، استمّر إذا

صوت تطبيق من بالخروج قم. توصيله أِعد ثم التبديل جهاز عن USB كبل بفصل قم.الشخصي بالكمبيوتر صوتي اتصال من ما
.تشغيله أِعد ثم softphone أو الشخصي الكمبيوتر

وإصلاحها الأخطاء استكشاف

يبتكملا فتاهلا

Softphone
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مكبرات عبر صوت أي سماع بإمكاني يعد لم
.أستخدمه الذي الشخصي الكمبيوتر صوت

Windows XP لأنظمة

وحدة على" الصوتية والأجهزة الأصوات" خيار ضمن" الصوت" التبويب علامة راجع•
لديك الشخصي بالكمبيوتر الخاصة التحكم

الكمبيوتر صوت مكبرات إلى الافتراضي الإعداد غيّر ،"الصوت تشغيل" ضمن•
.أجريته الذي التغيير لتأكيد" موافق" فوق انقر. الشخصي

Windows 7و Windows Vista لأنظمة
.لديك الشخصي بالكمبيوتر الخاصة التحكم لوحة في" الصوت" خيار راجع•

الكمبيوتر صوت مكبر إلى الافتراضية الإعدادات غيّر ،"التشغيل" التبويب علامة ضمن•
.أجريته الذي التغيير لتأكيد" موافق" فوق انقر. لديك الشخصي

Mac التشغيل لنظام

".الصوت" فوق وانقر النظام تفضيلات>  Apple قائمة حدد•

.تريده الذي الصوت مكبر أو" الداخلية الصوت مكبرات" حدد ثم الإخراج، فوق انقر•

في MDA رؤية من تتمكن فلن لاحق، إصدار أو Windows 8 تستخدم كنت إذا.Hub واجهة من MDA منتج اختفى
Hub .بمنتج الخاص الحائط على الطاقة قابس استخدم MDA الثابت البرنامج لتحديث
.لديك

تنزيل حاولت أن بعد MDA منتج تعّطل
.DFU باستخدام التحديثات

الحائط على طاقة محّول بتوصيل فقم لاحق، إصدار أو Windows 8 تستخدم كنت إذا
Poly برنامج عبر الثابت البرنامج تحديث تابع ثم ومن USB MDA220 بوحدة
.بنا الخاص
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DA داخلية تحكم وحدة

MDA400 الصوت تبديل جهاز

الهاتف واجهة كبل

العلبة في يوجد ماذا
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الدعم

المساعدة؟ من مزيد إلى تحتاج هل
poly.com/support

:المصنعة الشركة

Plantronics, Inc.Plantronics B.V.Plantronics Ltd.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom
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