
MDA480 QD / MDA490 QD
Návod k obsluze



Obsah

Přehled 3
Popis zařízení MDA400 3
Popis ovládání na kabelu 4
MDA400 – Kontrolky LED 5
Příslušenství 6

Nastavení 7
Připojení náhlavní soupravy 7
Stolní telefon: připojení 7
Počítač: připojení 11

Software pro načítání 13
Aktualizace zařízení Poly 13

Základy 14
Přijímání, ukončování a uskutečňování hovorů 14
Přidržení hovoru na počítači 14
Upravení hlasitosti 14
Vypnutí mikrofonu 14
Přepínání hovorů 14

Odstraňování problémů 15
Stolní telefon 15
Softwarový telefon 15

Obsah balení 17

Podpora 18

2



Vrchní/přední část

3

1

2

Zpět

4 5 6 7

1 Tlačítko zvuku
počítače

6 Konektor kabelu
telefonního
rozhraní*

2 Tlačítko zvuku
stolního telefonu

7 Konektor
napájení*

3 Port adaptéru
USB*

8 Posuvný přepínač
konfigurace

4 Kabel USB (pro
připojení do
počítače)

9 Otočný přepínač
hlasitosti
reproduktorů

5 Zvedač
sluchátka/
konektor EHS*

10 Otočný přepínač
hlasitosti
mikrofonu

* Příslušenství není v balení obsaženo

Spodní část

8

9

10
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Přehled

Popis zařízení
MDA400
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1 Zelená kontrolka
LED

4 Ztlumení hlasitosti

2 Tlačítko hovorů 5 Vypnutí mikrofonu
3 Zesílení hlasitosti 6 Červená kontrolka

LED

Ovládání na kabelu

1

2

3

4

5

6

Buďte opatrní
Než začnete používat nové zařízení, prostudujte si brožuru „Pro vaše bezpečí“ obsahující
důležité informace o bezpečnosti, nabíjení, baterii a poučení o zákonných opatřeních.

Popis ovládání na
kabelu
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Kontro
lka
LED

Stav kontrolky Indikace

Svítí zeleně Aktivní hovor přes počítač

Bliká zeleně Příchozí hovor přes počítač

Bliká zeleně (pomalu) Přidržený aktivní hovor přes počítač

Červená kontrolka svítí Hovor přes počítač s vypnutým mikrofonem

Bliká zeleně Příchozí hovor ze stolního telefonu

Svítí zeleně Aktivní hovor přes stolní telefon

Bliká zeleně (pomalu) Přidržený aktivní hovor přes stolní telefon

Červená kontrolka svítí Ztlumený hovor přes stolní telefon

Obě ikony blikají
červeně

Zařízení MDA400 se spouští – jakmile bude spouštění
dokončeno, blikne na výchozí lince zelená, a poté obě diody
zhasnou.

Svítí žlutě Za současného stavu – používáte zařízení HL10 bez
napájecího kabelu. Odpojte zařízení MDA400, připojte
napájecí adaptér a znovu zařízení MDA400 zapojte do
počítače.

Stiskem jednoho ze dvou tlačítek otevřete telefonní/audio kanál. V závislosti na
okolnostech nemusíte slyšet vyzváněcí tón, dokud na telefonu nevytočíte číslo. Tlačítka
vám umožňují přepnout se na jinou telefonní linku/jiný kanál.

MDA400 – Kontrolky
LED
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1 2

3
4

5

Příslušenství se prodává samostatně na poly.com/accessories

1Elektrický přepínací kabel Elektronicky a automaticky zvedne sluchátko telefonu.
Umožňuje vzdálené přijetí/ukončení hovoru pomocí náhlavní soupravy.

2Kontrolka stavu online (OLI) Kontrolka, která po přijetí hovoru zabliká. Dovoluje
ostatním zjistit, kdy voláte.

3Zvedač sluchátka HL10 Automaticky zvedne sluchátko a vrátí jej do kolébky. Umožňuje
vzdálené přijetí/ukončení hovoru pomocí náhlavní soupravy.

4Napájecí kabel AC Požadovaný při použití zvedače sluchátka HL10.

5Prodlužovací kabel USB Prodlužuje délku kabelu USB mezi zařízením MDA a počítačem.

Příslušenství
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1 Připojte ovládání do přepínače MDA400.

2 Zapojte svou rychle odpojitelnou náhlavní soupravu podporovanou zařízeními Poly/
Plantronics do ovladače na kabelu.

Pro připojení zařízení MDA400 ke stolnímu telefonu jsou k dispozici tři možnosti:

• Stolní telefon (standardní)

• Stolní telefon + zvedač HL10 a napájecí kabel (prodávané samostatně)

• Stolní telefon + kabel EHS (prodávané samostatně)
POZNÁMKA Pokud budete používat možnost Stolní telefon (standardní) nebo Stolní telefon +
zvedač HL10 a napájecí kabel, pokračujte níže. Pokud budete používat možnost Stolní telefon +
kabel EHS, naleznete pokyny pro instalaci v příručce Začínáme, dodané s kabelem EHS, nebo na
adrese poly.com/accessories.

Stolní telefon (standardní)
1 Zapojte jeden konec kabelu telefonního rozhraní do zadní části přepínače.

2 Odpojte kabel sluchátka ze základny stolního telefonu a zapojte jej do spojky na kabelu
telefonního rozhraní.

Nastavení

Připojení náhlavní
soupravy

Stolní telefon: připojení
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3 Zapojte druhý konec kabelu telefonního rozhraní do konektoru pro sluchátko na telefonu.
Sluchátko telefonu bude i nadále fungovat, jen je zapojené jinak.

USE

POZNÁMKA Pokud má váš telefon zabudovaný port náhlavní soupravy, měli byste jej použít
pouze v případě, že nebudete používat zvedač HL10. U této konfigurace musíte pro přijetí či
ukončení hovoru stisknout jak tlačítko náhlavní soupravy na telefonu, tak i tlačítko hovorů na
ovládání na kabelu.
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Kontrola konfigurace a uskutečnění zkušebního hovoru
1 Pokud má váš stolní telefon ovládání hlasitosti, nastavte jej na střední hlasitost.

2 Na spodní straně přepínače nastavte posuvný přepínač konfigurace do polohy A, otočný
přepínač hlasitosti reproduktorů do polohy 3 a otočný přepínač hlasitosti mikrofonu do
polohy 2.

1 Zvedněte sluchátko z kolébky (nebo pokud jste zařízení MDA400 zapojili do konektoru
pro připojení náhlavní soupravy na spodní straně telefonu, stiskněte tlačítko náhlavní
soupravy na telefonu).

2 Nasaďte si náhlavní soupravu a stiskněte tlačítko hovoru přes telefon na zařízení
MDA400.

3 Pokud neuslyšíte vyzváněcí tón, posunujte přepínač konfigurace postupně do všech poloh
od A do G, dokud tón nebudete slyšet.

4 Na stolním telefonu vytočte zkušební hovor. Ujistěte se, že vás osoba na druhém konci
jasně slyší. V některých případech bude na druhém konci slyšet extrémní chvilková
ozvěna. V takovém případě máte zvolené nesprávné nastavení. Opakujte kroky 5 a 6
počínaje další možnou polohou přepínače, ve které je slyšet vyzváněcí tón.

5 Pokud druhou osobu slyšíte příliš hlasitě či zkresleně, snižte hlasitost pomocí přepínače
hlasitosti reproduktorů. Požádejte osobu na druhém konci, aby mluvila s různými
úrovněmi hlasitosti.

6 Pokud mluvíte s vysokou nebo střední úrovní hlasitosti, snižte hlasitost pomocí přepínače
hlasitosti mikrofonu a zeptejte se osoby na druhém konci, jestli je zvuk přijatelně
nezkreslený.

7 Stisknutím tlačítka hovoru náhlavní soupravy a vrácením sluchátka do kolébky ukončete
hovor (nebo jej ukončete stisknutím tlačítka náhlavní soupravy na telefonu, pokud ji máte
k telefonu připojenou).
POZNÁMKA Pokud budete instalovat zvedač HL10 s napájecím kabelem, pokračujte níže.
Pokud ne, přesuňte se do části Počítač: připojení a volání.

9



Stolní telefon se zařízením HL10 a napájecím kabelem (prodávané samostatně)
1 Zapojte jeden konec napájecího kabelu do zdířky pro napájení na zadní straně zařízení

MDA400 a druhý konec do funkční zásuvky.

USE  

2 Pevně zatlačte napájecí kabel do zdířky ve zvedači sluchátka.

3 S nasazenou náhlavní soupravou zasunujte zvedač sluchátka pod sluchátko, dokud se jeho
základna nedotkne boku telefonu.

4 Posuňte zvedač nahoru tak, aby se téměř dotýkal reproduktoru sluchátka.

5 Stiskem tlačítka hovoru na náhlavní soupravě zvedač aktivujte.

6 Pokud uslyšíte vytáčecí tón, je zvedač umístěný správně a není zapotřebí jeho polohu
upravovat.

7 Odstraňte ochranné proužky ze tří upevňovacích pásek na spodní straně zvedače.

8 Zvedač opatrně umístěte na telefon do předem stanovené polohy.

9 Pevně na něj zatlačte, aby se přilepil.
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Když není slyšet vyzváněcí tón
1 Pokud neslyšíte vyzváněcí tón, změňte polohu přepínače výšky zvedače o stupeň výše.

2 Kroky 3 až 6 opakujte dle potřeby, dokud vyzváněcí tón neuslyšíte.

3 Až vyzváněcí tón uslyšíte, zajistěte zvedač podle postupu popsaného v krocích 7 až 9.
Dodatečné díly (pokud jsou zapotřebí)
Pokud je u zvedače při zvedání sluchátka a jeho vracení do kolébky zapotřebí zajistit
dodatečnou stabilitu, použijte nástavné rameno.

Nástavné rameno
1 Nasuňte nástavné rameno na zvedač.

2 Stabilizátory lze posunout doleva a doprava. Umístěte stabilizátory na vnější strany
sluchátka tak, aby jej jemně svíraly.

1 2

2

Detektor vyzvánění
Detektor vyzvánění použijte pouze v případě, že se reproduktor telefonu nenachází přímo
pod sluchátkem.

1 Odstraňte krytku z konektoru pro detektor vyzvánění na zadní straně zvedače.

2 Zapojte detektor do konektoru.

3 Umístěte detektor na reproduktor telefonu. Odstraňte lepicí pásku a detektor připevněte.

1

2

3

Pouze pro telefony značky Nortel

Připojení počítače a uskutečnění hovoru
1 Zapojte kabel USB ze zařízení MDA400 do počítače.

Počítač: připojení
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2 Nasaďte si náhlavní soupravu a v softwarovém telefonu na počítači vytočte zkušební
hovor.

3 Hovor ukončete stisknutím tlačítka pro hovor přes počítač na zařízení MDA400 nebo
tlačítkem hovorů na ovládání na kabelu.
POZNÁMKA Abyste mohli používat funkci volání s některými softwarovými telefony, budete
si muset nainstalovat aplikaci Aplikace Poly Lens pro stolní počítače. Viz poly.com/software
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Přizpůsobte si chování zařízení prostřednictvím pokročilého nastavení a možností
s aplikací Poly Lens pro stolní počítače. Některé softwarové telefony umožňují ovládání
zařízení (přijímání/ukončování hovorů, vypnutí mikrofonu) pouze tehdy, je-li nainstalován
software Poly. Stažení: poly.com/software.

POZNÁMKA Nastavení zařízení jsou také dostupná v aplikaci Plantronics Hub pro stolní
počítače.

Vždy používejte aktuální verzi firmwaru a softwaru, abyste měli přístup k lepšímu výkonu
a dalším funkcím zařízení Poly.

Aktualizujte zařízení pomocí Aplikace Poly Lens. Stáhněte z webu poly.com/software.

Software pro načítání

Aktualizace zařízení
Poly
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Na počítači hovor přijmete nebo ukončíte provedením jedné z následujících možností:

• Stiskněte tlačítko počítače na zařízení MDA400.

• Stiskněte tlačítko ovládání hovorů na ovládání na kabelu.

• Použijte softwarový telefon.

Na počítači hovor uskutečníte provedením jedné z následujících možností:
• Stiskněte tlačítko počítače na zařízení MDA400 a v softwarové aplikaci vytočte číslo.

• Stiskněte tlačítko ovládání hovorů na ovládání na kabelu a v softwarové aplikaci vytočte
číslo.

• Použijte softwarový telefon.

Fungování ovládání hovorů náhlavní soupravy závisí na kompatibilitě softwarového
telefonu. Pokud jste si nenainstalovali aplikaci Aplikace Poly Lens pro stolní počítače
nebo nemáte kompatibilní softwarový telefon, nejprve stiskněte tlačítko hovorů náhlavní
soupravy a poté za použití softwarového telefonu uskutečněte/přijměte/ukončete hovor.
Aplikaci Aplikace Poly Lens pro stolní počítače si můžete stáhnout z webové stránky 
poly.com/software

Na stolním telefonu hovor přijmete nebo ukončíte provedením následujícího:
• Stiskněte tlačítko stolního telefonu na zařízení MDA400.

• Stiskněte tlačítko hovorů na ovládání na kabelu.

Na stolním telefonu hovor uskutečníte provedením následujícího:
• Stiskněte tlačítko stolního telefonu na zařízení MDA400 a vytočte číslo.

Pokud váš softwarový telefon touto funkcí disponuje, přidržíte hovor podržením tlačítka
ovládání hovorů na ovládání na kabelu po dobu 2 sekund. Doplňkové funkce dostupné při
přidržení hovoru naleznete v uživatelské příručce telefonu. Stisknutím tlačítka ovládání
hovorů na ovládání na kabelu přidržení hovoru zrušíte.

Hlasitost na ovládání na kabelu zvýšíte či snížíte stisknutím horního konce (+) nebo
spodního konce (−) tlačítka hlasitosti.

Informace o tom, jak upravit hlasitost v softwarovém telefonu, naleznete v jeho
uživatelské příručce.

Krátkým stisknutím tlačítka vypnutí mikrofonu během hovoru vypnete mikrofon na
ovládání na kabelu. Mikrofon znovu zapnete opětovným stisknutím tlačítka.

Z hovoru přes stolní telefon na hovor přes počítač (nebo naopak) se přepnete stiskem
druhého tlačítka hovoru, čímž přijmete příchozí hovor nebo zahájíte odchozí hovor. Nebo
můžete po dobu dvou sekund stisknout a podržet tlačítko náhlavní soupravy na ovládání
na kabelu.

Základy

Přijímání, ukončování
a uskutečňování

hovorů

Přidržení hovoru na
počítači

Upravení hlasitosti

Vypnutí mikrofonu

Přepínání hovorů
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Neslyším v náhlavní soupravě
vyzváněcí tón.

Upravujte na přepínači konfiguraci, dokud neuslyšíte
vyzváněcí tón.

Dolaďte hlasitost reproduktorů pomocí tlačítka hlasitosti na
ovládání na kabelu.

Pokud je hlasitost stále příliš nízká, upravte ji otočným
přepínačem hlasitosti na spodní straně přepínače.

Ověřte, že zvedač zvedá sluchátko dost vysoko na to, aby jej
mohl ovládat přepínací kabel. V případě potřeby jej nastavte
výše.

Stiskněte tlačítko hovoru na ovládání na kabelu.

Zvuk je zkreslený. Snižte hlasitost mikrofonu nebo reproduktorů pomocí
otočných přepínačů na přepínači hovorů. U většiny telefonů
je správným nastavením poloha 3.

Pokud má váš stolní telefon ovládání hlasitosti, snižujte
hlasitost, dokud zkreslení nezmizí.

Pokud je zkreslení stále přítomné, snižte pomocí tlačítka pro
ztlumení na ovládání na kabelu hlasitost reproduktorů
náhlavní soupravy. Pokud zkreslení přetrvává, otočným
přepínačem hlasitosti reproduktorů na spodní straně
přepínače hovorů upravte hlasitost.

V náhlavní soupravě slyším
ozvěnu.

Snižte hlasitost mikrofonu a reproduktorů pomocí otočných
přepínačů na přepínači hovorů. U většiny telefonů je
správným nastavením poloha 3.

Pokud je zvuk v této poloze příliš potichu, zvyšte hlasitost
náhlavní soupravy pomocí tlačítka pro ztlumení na ovládání
na kabelu.

Změňte polohu přepínače konfigurace. Nejběžněji
používanou polohou je poloha A, která je výchozí polohou.

Lidé, se kterými mluvím, slyší
v pozadí bzučení.

Pokud je napájecí kabel (pouze u zvedače HL10) zapojený do
prodlužovacího kabelu, zapojte jej přímo do zdi.

Zvedač sluchátka je
nainstalovaný, ale sluchátko
nezvedá.

Přesvědčte se, že je napájecí kabel zvedače pevně zasunutý
do zdířky pro zvedač na přepínači.

Když vytáčím na softwarovém
telefonu, nic se neděje.

Ujistěte se, že je ovládání na kabelu výchozím zvukovým
zařízením. Ovládací panel zvukových zařízení zobrazíte
výběrem možnosti Ovládací panely > Zvuk.

Ujistěte se, že používáte kompatibilní softwarový telefon.
Seznam kompatibilních softwarových telefonů naleznete na
adrese poly.com/software.

Pokud aplikace Aplikace Poly Lens pro stolní počítače není
nainstalovaná a nemáte kompatibilní softwarový telefon,
musíte pro uskutečňování/přijímání/ukončování hovorů
nejprve stisknout tlačítko hovorů náhlavní soupravy a poté
použít softwarový telefon.

Restartujte počítač.

Odstraňování problémů

Stolní telefon

Softwarový telefon
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Mikrofon nebo reproduktory
jsou příliš potichu nebo příliš
nahlas.

Upravte hlasitost reproduktorů na ovládání na kabelu.

Upravte hlasitost reproduktorů/mikrofonu v ovládacím
panelu zvuku / předvolbách systému.

Upravte hlasitost reproduktorů/mikrofonu v softwarovém
telefonu.

Zvuk je zkreslený nebo v náhlavní
soupravě slyším ozvěnu.

Snižte hlasitost mikrofonu nebo reproduktorů v softwarovém
telefonu.

Nasměrujte mikrofon k bradě.

Pokud je zkreslení stále přítomné, snižte hlasitost na ovládání
na kabelu.

K počítači není připojeno žádné
zvukové zařízení.

Odpojte kabel USB z přepínače a znovu jej připojte. Zavřete
a znovu spusťte zvukový software nebo softwarový telefon.

Z reproduktorů počítače už
neslyším žádný zvuk.

Systém Windows XP:

• V ovládacím panelu Zvuky a zvuková zařízení přejděte na
kartu Zvuk.

• Pod možností Přehrávání změňte výchozí nastavení
reproduktorů počítače. Kliknutím na tlačítko OK změnu
potvrďte.

Systémy Windows Vista a Windows 7:
• V Ovládacích panelech přejděte na možnost Zvuk.

• Na kartě Přehrávání změňte výchozí nastavení reproduktorů
počítače. Kliknutím na tlačítko OK změnu potvrďte.

Systém Mac OS:

• V nabídce Apple vyberte možnost System Preferences
(Předvolby systému) a klikněte na Sound (Zvuk).

• Klikněte na Output (Výstup) a vyberte Internal Speakers
(Interní reproduktory) nebo vlastní reproduktory.

Moje zařízení MDA zmizelo
z rozhraní aplikace Hub.

Pokud používáte systém Windows 8 nebo vyšší verzi,
v aplikaci Hub zařízení MDA neuvidíte. Prostřednictvím
konektoru pro připojení do zásuvky aktualizujte firmware.

Moje zařízení MDA přestalo
pracovat poté, co jsem se pokusil
stáhnout aktualizace pomocí
služby pro stahování aktualizací
firmwaru.

Pokud používáte systém Windows 8 nebo novější, připojte
k zařízení MDA220 USB adaptér pro připojení do zásuvky
a aktualizujte firmware prostřednictvím softwaru Poly.
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Ovládání na kabelu DA

Přepínač zvuku MDA400

Kabel telefonního rozhraní

Obsah balení
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Podpora

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?
poly.com/support

Výrobce:

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

© 2021 Poly. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů. 
Vyrobeno společností Plantronics, Inc.

210980-02 12.21
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