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Näkymä edestä/päältä

3

1

2

Näkymä takaa

4 5 6 7

1 Tietokoneen
äänipainike

6 Puhelinkaapelin
liitäntä*

2 Pöytäpuhelimen
äänipainike

7 Verkkoliitäntä*

3 USB-sovittimen
liitäntä*

8 Määrityksen
liukukytkin

4 USB-kaapeli
(yhdistä
tietokoneeseen)

9 Kuuntelun
äänenvoimakkuud
en säädin

5 Luuripidikkeen /
EHS-kaapelin
liitäntä*

10 Puheen
äänenvoimakkuud
en säädin

*Lisävarusteet eivät sisälly pakkaukseen

Näkymä alhaalta

8

9

10
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Yleiskatsaus

MDA400 – perustiedot
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1 Vihreä LED-valo 4 Laske
äänenvoimakkuutt
a

2 Puhelupainike 5 Mykistys
3 Lisää

äänenvoimakkuu
tta

6 Punainen
merkkivalo

Johdon ohjain

1

2

3

4

5

6

Käytä turvallisesti!
Ennen uuden laitteen käyttöönottoa lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen
ja säädöksiin liittyvät ohjeet.

Johdon ohjain –
perustiedot
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LED Merkkivalon tila Merkitys

Palaa vihreänä Tietokonepuhelu käynnissä

Vilkkuu vihreänä Saapuva tietokonepuhelu

Vilkkuu vihreänä
(hitaasti)

Käynnissä oleva tietokonepuhelu pidossa

Palaa punaisena Tietokonepuhelu mykistetty

Vilkkuu vihreänä Saapuva pöytäpuhelinpuhelu

Palaa vihreänä Pöytäpuhelinpuhelu käynnissä

Vilkkuu vihreänä
(hitaasti)

Käynnissä oleva pöytäpuhelinpuhelu pidossa

Palaa punaisena Pöytäpuhelinpuhelu pidossa

Molemmat valot
vilkkuvat punaisena

MDA400 käynnistyy uudelleen – käynnistymisen jälkeen
oletuslinja välähtää vihreänä, jonka jälkeen molemmat LED-
valot sammuvat.

Palaa keltaisena Ylivirtatila – HL10:n käyttö ilman virtalähdettä. Irrota
MDA400, lisää verkkolaite ja liitä MDA400 uudelleen
tietokoneeseen.

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

MDA400:n merkkivalot
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1 2

3
4

5

Lisävarusteita myydään erikseen osoitteessa poly.com/accessories.

1Sähköinen kuulokkeen kaapeli Nostaa pöytäpuhelimesi luurin elektronisesti ja
automaattisesti. Mahdollistaa puheluihin vastaamisen tai puheluiden lopettamisen
kuulokkeella etänä.

2Linjan merkkivalo (OLI) Merkkivalo välähtää kerran, kun puhelu yhdistyy. Sen avulla
muut tietävät, että puhelu on käynnissä.

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

4Verkkovirtalähde Tarvitaan käytettäessä HL10-pidikettä.

5USB-jatkokaapeli MDA:n ja tietokoneen välisen USB-kaapelin jatkokappale.

Varusteet
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1 Yhdistä johdon ohjain MDA400:n kytkimeen.

2 Yhdistä Polyn/Plantronicsin tukema johdollinen QD-kuuloke johdon ohjaimeen.

MDA220:n ja pöytäpuhelimen yhdistämiseen on kolme vaihtoehtoa.

• 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 alla olevien ohjeiden mukaan. Jos käytät pöytäpuhelinta + EHS-kaapelia,
katso asennusohjeet EHS-kaapelin mukana tulleesta EHS-aloitusoppaasta tai osoitteesta 
poly.com/accessories.

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

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

Asentaminen

Kuulokkeen
yhdistäminen

Pöytäpuhelin:
yhdistäminen
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3 Liitä puhelinkaapelin toinen pää pöytäpuhelimen vapaana olevaan luurin liitäntään.
Pöytäpuhelimen kuuloke toimii edelleen, vaikka se on pidikkeessä eri asennossa.

USE

HUOMAUTUS Jos puhelimessasi on sisäänrakennettu kuulokeportti, käytä kuulokeporttia
vain, jos et käytä HL10-pidikettä. Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun tässä
kokoonpanossa, paina sekä pöytäpuhelimen kuulokepainiketta että johdon ohjaimen
puhelupainikkeita.
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Asetusten tarkistaminen ja testipuhelun tekeminen
1 Jos pöytäpuhelimessa 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.

1 Nosta luuri pöytäpuhelimen pidikkeestä (tai jos MDA400 on liitetty puhelimen pohjassa
olevaan kuulokeliitäntään, paina puhelimen kuulokepainiketta).

2 Aseta kuuloke päähän ja paina MDA400:ssa olevaa pöytäpuhelimen puhepainiketta.

3 Jos valintaääntä ei kuulu, aseta asetussäädin vuorotellen jokaiseen asentoon A–G.

4 Soita koepuhelu pöytäpuhelimella. Varmista, että puhelun toinen osapuoli kuulee äänesi
selkeästi. Jos ääni kaikuu linjan toisessa päässä, asetus saattaa olla virheellinen. Toista
vaiheet 5 ja 6 alkaen seuraavasta kytkimen asennosta, jossa valintaääni kuuluu.

5 Jos puhelun toisen osapuolen ääni kuuluu liian kovaa tai on vääristynyt, säädä kuuntelun
äänenvoimakkuutta. Pyydä puhelun toista osapuolta puhumaan eri äänenvoimakkuuksilla.

6 Säädä tarvittaessa puheäänen voimakkuutta säätimellä ja puhu samalla kovalla ja melko
kovalla äänellä. Kysy puhelun toiselta osapuolelta, vääristyykö ääni.

7 Lopeta puhelu painamalla kuulokkeen puhelupainiketta ja palauttamalla luuri
pöytäpuhelimen pidikkeeseen (tai painamalla puhelimen kuulokepainiketta, jos se on
liitetty kuulokkeen liitäntään).
HUOMAUTUS Jos olet asentamassa HL10-pidikkeen ja virtalähteen, jatka alla olevien
ohjeiden mukaan. Jos et, jatka kohdasta Tietokone: yhdistäminen ja soittaminen.

9



Pöytäpuhelin ja HL10 ja virtalähde (myydään erikseen)
1 Liitä virtalähteen toinen pää MDA220:n takana olevaan virtaliittimeen ja toinen pää

pistorasiaan.

USE  

2 Paina luuripidikkeen virtajohto napakasti kiinni luuripidikkeen liitäntään.

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

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

5 Aktivoi pidike painamalla kuulokkeen puhelupainiketta.

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

7 Irrota luuripidikkeen pohjassa olevien kiinnitysteippien (3 kpl) suojakalvot.

8 Kiinnitä pidike varovasti paikalleen pöytäpuhelimeen.

9 Varmista kiinnitys painamalla napakasti.
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Jos valintaääntä ei kuulu
1 Jos valintaääntä ei kuulu, siirrä pidikkeen korkeussäädintä seuraavaksi korkeimpaan

asentoon.

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

3 Kun kuulet valintaäänen, varmista pidike vaiheiden 7–9 mukaisesti.
Varaosat (tarvittaessa)
Käytä jatketta, jos luuripidike tarvitsee tukea, kun luuri asetetaan pidikkeeseen.

Jatke
1 Aseta jatko-osa pidikkeen päälle.

2 Vakaajat voi asettaa oikealle ja vasemmalle puolelle. Sijoita vakaajat luurin kummallekin
puolelle, jotta puhelin on helppoa nostaa paikaltaan.

1 2

2

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

1 Poista pidikkeen takaosassa oleva kaiutinmikrofonin liittimen kansi.

2 Liitä kaiutinmikrofonin liitin.

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

1

2

3

Vain Nortel-puhelimissa

Yhdistäminen tietokoneeseen ja soittaminen
1 Liitä USB-kaapeli MDA400:sta tietokoneeseen.

Tietokone:
yhdistäminen
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2 Kun käytät kuuloketta, soita koepuhelu tietokoneen puhelinohjelmistolla.

3 Lopeta puhelu painamalla MDA400:n tietokoneen puhepainiketta tai johdon ohjaimen
puhelupainiketta.
HUOMAUTUS Joidenkin puhelinohjelmistojen käyttöön tietokoneella tarvitaan Poly Lens -
työpöytäsovellus. Lisätietoja poly.com/software
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Voit mukauttaa laitteen toimintaa määrittämällä lisäasetuksia ja valintoja Poly Lens -
työpöytäsovelluksella. Puheluihin vastaaminen, niiden lopettaminen ja mykistäminen
laitteesta ei toimi kaikissa puhelinohjelmistoissa, ennen kuin tietokoneeseen on asennettu
Poly-sovellus. Lataa: poly.com/software.

HUOMAUTUS Laiteasetukset ovat käytettävissä myös Plantronics Hub -
työpöytäsovelluksessa.

Paranna Poly-laitteen suorituskykyä ja lisää uusimpia ominaisuuksia pitämällä
laiteohjelmisto ja ohjelmisto ajan tasalla.

Päivitä laite Poly Lens -sovellus -ohjelman avulla. Lataa päivitys osoitteesta poly.com/
software.

Ohjelmiston lataaminen

Päivitä Poly-laite
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Voit vastata puheluun tai lopettaa puhelun tietokoneessa

• napauttamalla MDA400:n tietokonepainiketta

• painamalla johdon ohjaimen puhelunhallintapainiketta

• käyttämällä puhelinohjelmiston toimintoja.

Voita soittaa puhelun tietokoneessa
• napauttamalla MDA400:n tietokonepainiketta ja syöttämällä puhelinnumeron

puhelinohjelmistossa

• painamalla johdon ohjaimen puhelunhallintapainiketta ja syöttämällä puhelinnumeron
puhelinohjelmistossa

• käyttämällä puhelinohjelmiston toimintoja.

Kuulokkeen puhelunhallinta edellyttää yhteensopivaa puhelinohjelmistoa. Jos Poly Lens -
työpöytäsovellus -ohjelmistoa ei ole asennettu eikä käytössä ole yhteensopivaa
puhelinohjelmistoa, paina ensin kuulokkeen puhelupainiketta ja vastaa puheluun tai
lopeta/soita puhelu käyttämällä puhelinohjelmistosovellusta. Lataa Poly Lens -
työpöytäsovellus osoitteesta poly.com/software

Voit vastata puheluun tai lopettaa puhelun pöytäpuhelimella
• napauttamalla MDA400:n pöytäpuhelinpainiketta

• painamalla johdon ohjaimen puhelupainiketta.

Voita soittaa puhelun pöytäpuhelimella
• napauttamalla MDA400:n pöytäpuhelinpainiketta ja näppäilemällä numeron.

Jos puhelinohjelmisto tukee tätä toimintoa, voit siirtää puhelun pitoon painamalla johdon
ohjaimen puhelunhallintapainiketta 2 sekunnin ajan. Katso puhelimen käyttöoppaasta
lisätietoja toiminnoista, jotka ovat käytettävissä puhelun ollessa pidossa.
Puhelunhallintapainikkeen painaminen uudelleen poimii puhelun pidosta.

Kuulokkeen äänenvoimakkuutta voi lisätä vai vähentää painamalla johdon ohjaimen
äänenvoimakkuuspainikkeen yläosaa (+) tai alaosaa (–).

Lisätietoja puhelinohjelmiston kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuuden säätämisestä
on puhelinohjelmiston ohjeissa.

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana painamalla mykistyspainiketta kuulokkeen
johdon ohjaimesta. Voit poistaa mykistyksen painamalla samaa painiketta uudelleen.

Vaihda pöytäpuhelinpuhelusta tietokonepuheluun (tai päinvastoin) painamalla toista
puhelupainiketta, jolloin voit vastata toiseen saapuvaan puheluun tai soittaa itse puhelun.
Vaihtoehtoisesti voit pitää johdon ohjaimen kuulokepainiketta painettuna kahden
sekunnin ajan.

Perustiedot

Soittaminen,
vastaaminen ja

puhelun lopettaminen

Puhelun asettaminen
pitoon tietokoneessa

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Mykistys

Puhelujen vaihtaminen
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Kuulokkeesta ei kuulu
valintaääntä.

Siirrä kytkimen asetussäädintä, kunnes valintaääni kuuluu.

Hienosäädä äänenvoimakkuutta johdon ohjaimen
äänenvoimakkuuspainikkeella.

Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian hiljainen, säädä
kytkimellä.

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

Paina johdon ohjaimen puhelupainiketta.

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

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

Jos vääristymä ei häviä, vähennä kuulokkeen vastaanotetun
äänen voimakkuutta johdon ohjaimen
äänenvoimakkuuspainikkeella. Jos vääristymä ei vieläkään
häviä, hiljennä kuuntelun äänenvoimakkuutta kytkimen
alaosasta.

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 johdon ohjaimen kytkimestä.

Säädä asetussäädintä. Tavallisesti käytetään oletusasetusta
A.

Puhekumppanini kuulee puhelun
taustalla surinaa.

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 liitännässä.

Kun valitsen numeron
puhelinohjelmistosovelluksesta,
mitään ei tapahdu.

Varmista, että johdon ohjain on valittu oletusarvoiseksi
äänilaitteeksi. Voit avata äänilaitteiden asetukset
valitsemalla Control Panels (Ohjauspaneelit) > Sound (Ääni).

Valitse numero järjestelmän tukemasta
puhelinohjelmistosovelluksesta. Voit tarkistaa tuetut
puhelinohjelmistot osoitteesta poly.com/software.

Jos Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelmistoa ei ole asennettu
eikä käytössä ole yhteensopivaa puhelinohjelmistoa, paina
ensin kuulokkeen puhelupainiketta ja soita/lopeta puhelu tai
vastaa puheluun käyttämällä puhelinohjelmistosovellusta.

Käynnistä tietokone uudelleen.

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

Säädä johdon ohjaimen äänenvoimakkuutta.

Säädä kuuntelun/puheen äänenvoimakkuutta tietokoneen
äänen ohjauspaneelista tai järjestelmäasetuksista.

Säädä kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuutta
puhelinohjelmistosovelluksesta.

Vianmääritys

Pöytäpuhelin

Puhelinohjelma
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Ääni on vääristynyt tai ääni
kaikuu kuulokkeessa.

Vähennä puheen ja/tai kuuntelun äänenvoimakkuutta
tietokoneen puhelinohjelmistosovelluksesta.

Käännä mikrofoni leukaasi kohti.

Jos vääristymä ei häviä, hiljennä johdon ohjaimen
äänenvoimakkuutta.

Ei audio-yhteyttä
tietokoneeseen.

Irrota USB-kaapeli kytkimestä ja kytke sitten kaapeli
uudelleen. Sulje ja käynnistä uudelleen tietokoneen
äänisovellus tai puhelinohjelmisto.

Tietokoneen kaiuttimista ei kuulu
enää ääntä.

Windows XP -järjestelmät

• Siirry tietokoneen ohjauspaneelissa Sounds and Audio
Devices (Äänet ja äänilaitteet) -valikon Audio (Ääni) -
kohtaan.

• Vaihda kohdassa Sound Playback (Äänen toisto)
oletusasetukseksi tietokoneesi kaiuttimet. Vahvista muutos
napsauttamalla OK-painiketta.

Windows Vista ja Windows 7 -järjestelmät
• Siirry ääniasetuksiin tietokoneen ohjauspaneelissa.

• Vaihda kohdassa Playback (Toisto) oletusasetukseksi
tietokoneesi kaiuttimet. Vahvista muutos napsauttamalla
OK-painiketta.

Mac OS -järjestelmät

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

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

MDA katosi Hub-
käyttöliittymästä.

Jos käytät Windows 8 -käyttöjärjestelmää tai uudempaa,
MDA ei näy Hub-käyttöliittymässä. Päivitä laiteohjelmisto
MDA:n seinäpistokkeen avulla.

MDA sammui, kun yritin ladata
päivityksiä suoran
laiteohjelmistopäivityksen (DFU)
kautta.

Jos käytät Windows 8 -käyttöjärjestelmää tai sitä uudempaa,
liitä verkkosovitin MDA220:n USB-liitäntään ja päivitä
laiteohjelmisto Poly-ohjelmiston kautta.
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DA-sarjan johdon ohjain

MDA400-äänikytkin

Puhelinkaapeli

Pakkauksen sisältö
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Tuki

TARVITSETKO OHJEITA?
poly.com/support

Valmistaja:

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. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Plantronics Inc:n 
valmistama.

210980-10 12.21
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