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Välj lämplig konfiguration för bordstelefonen enligt diagrammet:

OR

NO HEADSET PORT

HEADSET PORT

Ansluta systemet
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Besök poly.com/softwareoch hämta Skrivbordsappen Poly Lens för att optimera
inställningen.

Hantera inställningarna från datorn:

• Använd ljudmixning med datorn*

• Samtalskontroll för telefonprogram

• Uppdatera firmware

• Sätta på eller stänga av funktioner

• Visa bruksanvisning

OBSERVERA Enhetsinställningar och uppdateringar är även tillgängliga i appen Plantronics
Hub.

* Programvaran Poly Desktop krävs för att du ska kunna använda ljudmixningsfunktionerna.

Läsa in programvara
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Ringa ett samtal
1 Tryck på en ljudknapp  på ljudprocessorn. En kopplingston hörs.

Endast bordstelefon: Tryck på headset-knappen  på telefonen eller ta av headsetet manuellt om
du inte har HL10-lurlyftare eller EHS-kabel.
TIPS Om du inte hör någon kopplingston öppnar du sidopanelen och justerar omkopplaren i
mitten (A–G). ”A” fungerar för de flesta skrivbordstelefoner. Använd "D" för Cisco-telefoner.

2 Ring från ditt telefonprogram eller din bordstelefon.

Besvara/avsluta ett samtal
Om du vill besvara eller avsluta ett samtal trycker du på ljudknappen  på
ljudprocessorn.
Endast bordstelefon: Tryck på headset-knappen  på telefonen eller ta av headsetet manuellt om
du inte har HL10-lurlyftare eller EHS-kabel.

Rulla volymhjulet upp eller ned under ett aktivt samtal.

Om du vill stänga av mikrofonen under ett samtal trycker du på ljudavstängningsknappen.
Om du vill aktivera mikrofonen trycker du på knappen igen.

Tryck på och håll ned samtalsknappen i två sekunder för att parkera ett aktivt samtal.
Tryck på samtalsknappen för att återuppta ett parkerat samtal.

Under ett aktivt samtal trycker du på dator- och bordstelefonknapparna och håller dem
intryckta i två sekunder. Samtalen kopplas samman.

Om du vill växla från ett bordstelefonsamtal till ett datorsamtal (eller visa versa) trycker
du på den andra samtalsknappen för att besvara ett inkommande samtal eller ringa ett
utgående samtal.

Daglig användning

Ringa/besvara/avsluta
samtal

Justera volym

Avstängd mikrofon

Parkera

Koppla samman ett
samtal

Växla samtal
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Med den här inställningen kan användaren välja att spela upp en röstfil när ett samtal
besvaras.

Systemkrav:

• Datorprogram från Poly. Hämta: poly.com/software

• EHS-kabel (säljs separat)

• Digital Audio Editor (programvara från tredje part)

1 Med hjälp av programvaran från tredje part kan du skapa en hälsning och spara den som
en (wav.)-fil.

2 Öppna Skrivbordsappen Poly Lens och välj Inställningar > Allmänt > Programvara >
Inställningar > Spela upp hälsningsmeddelande.

3 Välj På och bläddra efter din hälsningsfil.

4 Om du vill spela upp hälsningen besvarar du samtalet efter den andra ringsignalen. Med
MDA-volymratten kan du justera volymen på hälsningen som både du och den som ringer
hör.

Med den här inställningen stänger användaren av ljudet för ett bordstelefonsamtal så att
användaren kan spela in röstanteckningar på datorn som kunden inte kan höra i
bordstelefonen.

Systemkrav:

• Datorprogram från Poly. Hämta: poly.com/software

• Digital Note Recorder (programvara från tredje part)

1 Stäng av ljudet i MDA under ett aktivt samtal.

2 Högerklicka på Skrivbordsappen Poly Lens i systemfältet om du använder en Windows-
dator eller i menyfältet om du använder en Mac och klicka på ”Spela in röstanteckningar”.

3 Slå på ljudet för att stoppa inspelningen och återgå till samtalet.

4 Spara röstanteckningar i enlighet med instruktioner för programvara från tredje part.

Med den här inställningen kan användaren spela upp datorljud i sitt headset som den som
ringer till bordstelefonen inte kan höra.

Systemkrav:

• Datorprogram från Poly. Hämta: poly.com/software

1 Stäng av ljudet i MDA under ett aktivt samtal.

2 Högerklicka på Skrivbordsappen Poly Lens i systemfältet om du använder en Windows-
dator eller i menyfältet om du använder en Mac.

3 Klicka på ”Spela upp datorljud”.

4 Slå på ljudet för att stoppa musiken och återgå till samtalet.

Avancerad ljudmixning

Spela upp
hälsningsmeddelande

Spela in
röstanteckningar

Spela upp datorljud
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LAMP
A

Lysdiodsstatus Indikering

Blinkar grönt Inkommande datorsamtal

Fast grönt sken Pågående datorsamtal

Blinkar rött (långsamt) Aktivt datorsamtal parkerat

Fast rött sken Mikrofon av för datorsamtal

Blinkar grönt Inkommande samtal till skrivbordstelefonen

Fast grönt sken Aktivt samtal med bordstelefonen

Blinkar rött (långsamt) Aktivt samtal med bordstelefonen parkerat

Fast rött sken Mikrofon av för samtal med bordstelefonen

Blinkar gult Uppdaterar firmware

Fast rött sken Mikrofon av för aktivt samtal

När du trycker på en av de två knapparna öppnar du en telefonlinje/ljudkanal. Det beror
på omständigheterna om du hör en kopplingston innan du har slagit ett nummer på
telefonen. Med hjälp av knapparna kan du växla till en annan telefonlinje/kanal.

Indikatorlampor
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Jag hör ingen kopplingston i
headsetet.

Justera konfigurationen på omkopplaren tills du hör en
kopplingston.

Om volymen är för låg justerar du volymreglaget som sitter
på omkopplarens undersida.

Kontrollera att lurlyftaren lyfter luren tillräckligt högt så att
luromkopplaren aktiveras. Höj inställningen om det behövs.

Ljudet förvrängs. Sänk tal- och/eller lyssningsvolymen på omkopplaren. För de
flesta telefoner är rätt inställning läge 2.

Om telefonen har volymkontroll sänker du ljudet tills
störningen försvinner.

Det ekar i headsetet. Sänk lyssnings- och talvolymen på omkopplaren. För de flesta
telefoner är rätt inställning läge 2.

Justera konfigurationsomkopplaren. Det mest använda läget
är A, vilket är standardläget.

Personer i andra änden hör ett
surr i bakgrunden.

Om nätadaptern (endast HL10-lurlyftaren) är kopplad till ett
grenuttag ansluter du den direkt till vägguttaget.

Lurlyftaren är installerad men
lyfter inte på luren.

Kontrollera att nätadaptern (tillval) är ordentligt isatt i
omkopplarens uttag för lurlyftare.

När jag ringer från
telefonprogrammet händer inget.

Kontrollera att MDA500 är standardljudenheten. Du kan
starta kontrollpanelen för ljudenheter genom att gå till
Kontrollpanelen > Ljud

Kontrollera att du använder ett kompatibelt telefonprogram.
En lista med kompatibla telefonprogram finns på poly.com/
SoftphoneCompatibility.

Om Poly-programvara inte är installerad och du inte har ett
kompatibelt telefonprogram måste du först trycka på
samtalsknappen på headsetet och sedan ringa, besvara eller
avsluta samtal via telefonprogrammets gränssnitt.

Starta om datorn

Tal- eller lyssningsvolymen är för
låg eller för hög.

Justera lyssnings-/talvolymen via ljudinställningarna i
Kontrollpanelen i datorn eller datorsysteminställningarna.

Justera lyssnings-/talvolymen i telefonprogrammet.

Ljudet i headsetet har störningar
eller ekar.

Sänk tal- och/eller lyssningsvolymen för datorn via
telefonprogrammet.

Rikta mikrofonen mot din haka.

Om ljudförvrängningen kvarstår sänker du volymen på
omkopplaren.

Felsökning

Bordstelefon

Telefonprogram
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Support

VILL DU HA MER HJÄLP?
poly.com/support

Tillverkare:

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

© 2022 Poly. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare. Tillverkad av Plantronics, Inc. 

214988-26 03.22
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