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Podle schématu systém zapojte.

Zapojení systému
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Chcete-li optimalizovat nastavení, stáhněte si na adrese plantronics.com/software software
Plantronics Hub pro stolní počítače.

Správa nastavení z počítače:

• Použití směšování zvuku v počítači*

• Ovládání hovorů pro softwarové telefony

• Aktualizace firmwaru

• Vypnutí/zapnutí funkcí

• Zobrazit uživatelskou příručku

*Pro použití funkcí směšování zvuku je zapotřebí software Plantronics Hub pro stolní počítače.

Software pro načítání
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Na počítači hovor přijmete nebo ukončíte stisknutím tlačítka s ikonou počítače na zařízení
MDA500.

Na počítači hovor uskutečníte stisknutím tlačítka s ikonou počítače na zařízení MDA500
a vytočením čísla v aplikaci softwarového telefonu.

Fungování ovládání hovorů náhlavní soupravy závisí na kompatibilitě softwarového telefonu.
Pokud jste si nenainstalovali aplikaci Plantronics Hub nebo nemáte kompatibilní softwarový
telefon, nejprve stiskněte tlačítko hovorů náhlavní soupravy a poté za použití softwarového
telefonu uskutečněte/přijměte/ukončete hovor. Stáhněte si aplikaci Plantronics Hub na adrese 
plantronics.com/software.

Na stolním telefonu hovor přijmete nebo ukončíte stisknutím tlačítka stolního telefonu na
zařízení MDA500. Pokud nemáte zvedač HL10 nebo kabel EHS, zvedněte při přijetí hovoru
sluchátko nebo jej při ukončení hovoru zavěste.

Na stolním telefonu hovor uskutečníte stisknutím tlačítka stolního telefonu na zařízení MDA500
a vytočením čísla. Pokud nemáte zvedač HL10 nebo kabel EHS, ručně zvedněte sluchátko.

Během hovoru otočte příslušným kolečkem hlasitosti nahoru nebo dolů.

Mikrofon během hovoru vypnete stisknutím tlačítka vypnutí mikrofonu. Mikrofon znovu zapnete
opětovným stisknutím tlačítka.

Chcete-li hovor přidržet, stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko hovorů. Chcete-li přidržení hovoru
zrušit, stiskněte tlačítko hovorů.

Během hovoru na 2 sekundy stiskněte a podržte tlačítka počítače a stolního telefonu. Hovory se
sloučí.

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.

Každodenní používání

Přijímání, ukončování
a uskutečňování hovorů

Upravení hlasitosti

Vypnutí mikrofonu

Přidržení hovoru

Sloučení hovorů

Přepínání hovorů
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Pro použití funkcí směšování zvuku je zapotřebí software Plantronics Hub pro systém Windows
nebo Mac. Software najdete na adrese plantronics.com/software.

Přehrání pozdravu
Toto nastavení uživateli umožňuje vybrat hlasový soubor, který se přehraje při přijetí hovoru.
Otevřete aplikaci Plantronics Hub pro systém Windows nebo Mac a zvolte možnost Settings >
General > Software settings >Play greeting (Nastavení > Obecné > Nastavení softwaru >
Přehrát pozdrav). Hodnoty v rozevírací nabídce jsou OFF (VYPNUTO) (výchozí) a ON (ZAPNUTO).
Pokud uživatel vybere možnost Zapnuto, zobrazí se výzva k výběru zvukového souboru (.wav).

Po zapnutí zůstane funkce přehrání pozdravu zapnutá, dokud ji nevypnete.

POZNÁMKA Nastavením hlasitosti na počítači se nastaví i hlasitost, jakou uslyší volající na stolním
telefonu. Pomocí kolečka hlasitosti nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň.

Nahrávání hlasových poznámek*
Toto nastavení ztlumí hovor na stolním telefonu, aby uživatel mohl do počítače nahrávat hlasové
poznámky, aniž by jej volající zákazník slyšel. Na horní liště v systému Mac nebo na hlavním
panelu v systému Windows vyberte možnost Record voice notes (Nahrávání hlasových
poznámek).

Přehrávání zvuku z počítače*
Toto nastavení umožňuje uživateli přehrávat na náhlavní soupravě zvuk z počítače, který volající
na stolním telefonu neuslyší. Na horní liště v systému Mac nebo na hlavním panelu v systému
Windows vyberte možnost Play PC audio (Přehrávání zvuku z počítače).

*Tato nastavení jsou dynamická, což znamená, že se během hovoru zapnou a po skončení hovoru
se vypnou.

Pokročilé směšování zvuku
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Kontrol
ka LED

Stav kontrolky Indikace

Bliká zeleně Příchozí hovor přes počítač

Svítí zeleně Aktivní hovor přes počítač

Bliká červeně (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 červeně (pomalu) Přidržený aktivní hovor přes stolní telefon

Červená kontrolka svítí Ztlumený hovor přes stolní telefon

Bliká žlutě Aktualizace firmwaru

Červená kontrolka svítí Hovor s vypnutým mikrofonem

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.

Kontrolky LED
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Neslyším v náhlavní soupravě
vyzváněcí tón.

Upravujte na přepínači konfiguraci, dokud neuslyšíte vyzváněcí
tón.

Pokud je hlasitost 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.

Zvuk je zkreslený. Snižte hlasitost mikrofonu nebo reproduktorů pomocí otočných
přepínačů na přepínači hovorů. U většiny telefonů je správným
nastavením poloha 2.

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

V náhlavní soupravě slyším ozvěnu. Snižte hlasitost mikrofonu a reproduktorů pomocí otočných
přepínačů na přepínači hovorů. U většiny telefonů je správným
nastavením poloha 2.

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 volitelný napájecí adaptér pevně zasunutý do
konektoru napájení sluchátka na přepínači.

Když vytáčím na softwarovém
telefonu, nic se neděje.

Ujistěte se, že je zařízení MDA500 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 
plantronics.com/software.

Pokud nemáte nainstalovanou aplikaci Hub a nemáte kompatibilní
softwarový telefon, musíte pro uskutečňování/přijímání/
ukončování hovorů nejprve stisknout tlačítko hovorů náhlavní
soupravy a poté použít softwarový telefon.

Restartujte počítač.

Mikrofon nebo reproduktory jsou
příliš potichu nebo příliš nahlas.

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 přepínači.

Odstraňování problémů

Stolní telefon

Softwarový telefon
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Podpora

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.
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