GN 8000 MPA
univerzální víceúčelový adapter se zesilovačem

Obrazová část

A
indikátor linky
B
stojan pro headset
C
horní kryt
D
Bateriová dvířka
E
systémový voličový přepínač
linku
F
příhradka pro baterie
G
headset/handset (telefon) přepínač
H
regulace hlasitosti headsetu
Pouze pro PC verze:
P
telefon/PC přepínač
Q
Regulace hlasitosti PC
R
zásuvka (port) pro PC

I
J
K
L

Utlumovací (mute) přepínač
přepínač pro úsporu baterie
regulace hlasitosti mikrofonu
zdířka (zásuvka) pro mikrotelefon
M
zásuvka pro telefonní
N
O

zásuvka pro adaptér
zásuvka pro headset

GN 8000 MPA
Připojení GN 8000 MPA
1. Odpojte telefonní šňůru z telefonu. Připojte ji do zadní části zesilovače do telefonní
zdířky. Připojte krátkou šňůru v zadní části zesilovače do telefonu, na místo
mikrotelefonu. Připojte headset ke stočené šňůře používajíc QD konektor. Vsuňte
headsetový stojan do zadní části zesilovače.
Nastavení
2. Zvedněte vrchní kryt a otevřete bateriová dvířka na pravé straně zesilovače.
3. Instalujte dvě AA baterie dodávané se zesilovačem.
4. Zatlačte opět bateriová dvířka pevně dokud nezapadnou na své místo.
5. Přepněte headset/handset (náhlavka/telefon) přepínač do pozice headset.
6. Nastavte mute tlačítko do pozice hovoru.
7. Nastavte hlasitost headsetu na střední velikost.

Kontrola systému
8. Nasaďte si headset a zvedněte mikrotelefon. Přemísťujte přepínač výběru
systému, dokud neuslyšíte čistý vyzváněcí tón.
Poznámka: Pozice G,H a I nevyžadují baterie.
9. Uskutečněte hovor. Seřizujte hlasitost mikrofonu, dokud Vás druhá strana neslyší
čistě (1 je nejslabší a 8 je nejhlasitější).
10. Nastavte hlasitost řízení headsetu potahováním tlačítka, dokud neslyšíte
komfortně druhou stranu. Jestliže Váš telefon má řízení hlasitosti, nastavte ho do
středu nižší části rozsahu pro optimální headsetový výkon. Pro zakončení hovoru,
položte mikrotelefon do své telefonní vidlice.
Odpovídání na hovory a telefonování
11. Nasaďte si headset.
12. Nastavte headset/handset přepínač do headset pozice
13. Nastavte mute tlačítko do hovorové pozice.
14. Zvedněte mikrotelefon z telefonu, aby jste odpověděli na hovor nebo sami si
někam zavolali.
15. Pro zakončení hovoru, položte mikrotelefon do telefonu.
Bateriový přepínač pro uchování napětí baterie
16. Bateriový přepínač pro uchování napětí baterie je navržen k obracení napětí
baterie položením zesilovače do sleep (spacího) modu , jestliže je nečinný více než
2 minuty. Návrh obvodu dovoluje zesilovači být probuzen několika vybranými
způsoby.
A

Bateriový přepínač pro uchování napětí baterie je zapnut. Zesilovač je
aktivován přijetím příchozího audio signálu.

B

Bateriový přepínač pro uchování napětí baterie je zapnut. Zesilovač je
aktivován přijetím příchozího nebo vysláním (mikrofonního) audio signálu.

C

Bateriový přepínač pro uchování napětí baterie je vypnut. Zesilovač pracuje
nepřetržitě. Jestliže využíváte toto nastavení, doporučuje se aby přepínač
headset/handset byl v pozici handset, jestliže headset není používán, aby
se šetřila baterie.
Poznámka: Pískavý zvuk v headsetu indikuje, že je slabá baterie.
Vyměňte obě baterie, použitím baterii velikosti AA .

17. Indikátor linky bliká červeně, jestliže telefon je vyvěšený, indikuje že jste na lince.
Natočte si indikátor linky tak, aby byl viděn co nejlépe z místa vašeho pracoviště.
Tipy
18. Quick Disconnect (QD) dovoluje Vám nezávislost pohybu bez sundání headsetu.
Jestliže odpojíte headset přes Quick Disconnect během hovoru, automaticky
vyzvete volajícího k počkání na lince. Opětovným připojení Quick Disconnect
obnovíte rozhovor.

GN 8050 TCA
Připojení GN 8050 TCA
19. Připojte jednoduchou 3,5 mm zástrčku do zadní části zesilovače do zásuvky pod
headsetovým stojanem. Další konec zástrčky má dvě 3,5 mm vidlice. Připojte
zástrčku s ikonou reproduktoru do konektoru počítače nebo zvukové karty
označené ikonou reproduktoru nebo headsetu. Připojte zástrčku s mikrofonní
ikonou ke konektoru počítače označenou ikonou mikrofonu.
Regulace hlasitosti počítače
20. Řízení hlasitosti počítače je umístěni na levé spodní straně zesilovače. Je označeno
ikonou počítače. Pro zvýšení hlasitosti, otáčejte řízením směrem od sebe. Ke
snížení hlasitosti, otáčejte řízení směrem k sobě.
Telefonní/PC přepínač
21. Pro použití headsetu pro telefon nebo PC, nastavte přepínač buď na telefonní nebo
PC pozici.
Mikrofonní útlumový přepínač
22. Jestliže zesilovač je v telefonním modu, a mute (utlumovací) funkce je
aktivována, mikrofon je utlumen směrem k telefonu a zapnut na počítač. Jestliže
zesilovač je v počítačovém modu a funkce mute je aktivována, mikrofon je
utlumen směrem k počítači a k telefonu.
Odstraňování poruch
Proč nemůžu slyšet vytáčecí tón když je headset zapnut?
• Ujistěte se, že jste zasunuli obě šňůry od headsetu a telefonu do správných zdířek
• Ujistěte se, že headset/handset přepínač je v pozici headset
• Ujistěte se, že jsou správně nainstalovány baterie.
• Vyměňte baterie za nové
• Můžete mít přepínač výběru systému, která se neshoduje s vaším telefonem.
Zvedněte horní kryt zesilovače, a přepněte výběr systému do jiné pozice.
Proč má druhá strana hard time poslouchajíc mě?
• Ujistěte se, že mute přepínač je v hovorové pozici.
• Zkontrolujte pozici mikrofonního ramínka headsetu, a ujistěte se že je umístěno
přibližně 2 cm od horního rtu
• Regulace hlasitosti mikrofonu může být příliš slabá. Zvedněte horní kryt zesilovače
a nastavte hlasitost vysílání směrem doprava k vyššímu číslu.
• Můžete mít přepínač výběru systému, která se neshoduje s vaším telefonem.
Zvedněte horní kryt zesilovače, a přepněte výběr systému do jiné pozice.

Proč slyším ozvěnu v headsetu, když hovořím?
Regulace hlasitosti mikrofonu může být příliš vysoká. Zvedněte horní kryt zesilovače
a nastavte hlasitost mikrofonu směrem doleva k nižšímu číslu.
Proč slyším pískavý hluk v mém headsetu?
Pískavý zvuk ve vašem headsetu indikuje, že baterie ve vašem zesilovači jsou slabé.
Vyměňte baterie za nové (velikost AA).

Proč indikátor linky nesvítí nebo nebliká?
• Ujistěte se, že headset stojan/indikátor linky je celý zapojen v otvoru v zadní
části zesilovače.
• Ujistěte se, že baterie jsou správně nainstalovány.
• Vyměňte baterie za nové
Jestliže máte nějaké problémy nebo otázky týkající se GN 8000, prosím
kontaktujte vašeho prodejce.

