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1 Úvodem
Děkujeme Vám za zakoupení špičkového audiokonferenčního zařízení Polycom SoundStation
2 (EX). Tento návod by Vám měl posloužit k seznámení s přístrojem, jeho zapojením a
základními i pokročilými funkcemi, které Vám nabízí. Před použitím zařízení si prosím
pozorně přečtěte tento návod a před zapojením zařízení zkontrolujte dle technické specifikace,
zda Vaše telefonní linka a Vaše síťové napájecí napětí smí být připojeno k tomuto zařízení.
Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) je uživatelsky přívětivý přístroj
určený k hlasitému telefonování v kanceláři i doma. Je určen pro střední místnosti.

1.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
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Důležité pokyny
Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím tento návod
Při instalaci přístroje se vyvarujte míst v těsné blízkosti topení a zdrojů většího tepla
nebo v letních měsících míst na přímém slunci
Napájecí zdroj umístěte vhodně, aby byl co nejdále od zdrojů vlhkosti, vody a
nedocházelo ke šlapání na jeho kryt nebo šňůry
Postavte přístroj na stabilní místo (pevný stůl, kancelářský nábytek), v případě pádu
by se mohl poškodit
Nikdy neinstalujte telefonní linku ve vlhkém prostředí s výjimkou kabelů a konektorů
pro toto prostředí určených.
Nikdy se nedotýkejte odizolovaných částí telefonního vedení ani na zem spadlých
nebo opomenutých v některé části budovy, dokud není jistota, že je vedení odpojeno
od telefonní linky.
Zařízení ani napájecí zdroj nenechávejte v dosahu menších dětí
Nepoužívejte přístroj, máte-li vlhké ruce, ve vlhkém prostředí nebo poblíž vody a
zdrojů vody, riskujete úraz elektrickým proudem.
Během čištění odpojte zařízení dočasně od elektrické sítě i telefonní zásuvky
Nikdy nepoužívejte přístroj za bouřky, riskujete úraz elektrickým proudem například
indukcí prostřednictvím telefonní linky. Ačkoliv je Vaše budova pravděpodobně
vybavena bleskosvodem a jinými jistícími prvky, absolutní ochrana před bleskem je
nemožná.
Nikdy nezakrývejte větrací otvory na přístroji. Jsou určeny proti jeho přehřívání.
Okolí přístroje i napájecího zdroje musí vždy zůstat volné pro možnost obtékání
vzduchu
Nikdy se nepokoušejte vkládat žádné předměty otvory do zařízení, zvláště ne
konektory určenými pro základní zapojení nebo zapojení příslušenství. Riskujete úraz
elektrickým proudem nebo poškození zařízení a ztrátu záruky.Spadl-li na přístroj nebo
napájecí zdroj nějaký těžší předmět nebo rozlila-li se na něm nějaká tekutina, odpojte
zařízení od elektrické sítě i telefonní zásuvky a svěřte kontrolu přístroje odbornému
servisu. Nikdy na přístroj ani na napájecí zdroj nesahejte, dokud není elektrické napětí
odpojeno
Pro napájení zařízení používejte výhradně dodávaný napájecí zdroj. Použitím
jakéhokoliv jiného napájení ztrácíte na přístroj záruku a všechny případné následky
budou na Vaši odpovědnost

•

•
•

Nikdy nerozebírejte přístroj, uvnitř neobsahuje žádné prvky určené pro manipulaci
nebo nastavování uživatelem. Otevřením přístroje ztrácíte jeho záruku a všechny
případné následky budou na Vaši odpovědnost. Veškeré opravy a kontroly přenechejte
odbornému servisu
Nikdy se nepokoušejte přístroj opravit. Riskujete úraz elektrickým proudem,
poškození zařízení a ztrátu záruky. Uvnitř zařízení nejsou žádné prvky pro nastavení
uživatelem. Poškozené nebo nefunkční zařízení vždy svěřte autorizovanému servisu.
Máte-li podezření na únik plynu, otevřete nejdříve všechna okna a potom se pokuste
zavolat pomoc. Vždy k tomu použijte telefon mimo podezřelou oblast. Zařízení
SoundStation 2 (EX) obsahuje součástky, na kterých se může objevit miniaturní
elektrická jiskra, která může způsobit za této situace výbuch plynu. Záleží na
konkrétní situaci koncentrace plynu a účinnosti zahájeného větrání.
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1.2

Prohlášení o shodě

Společnost Polycom Ltd. tímto prohlašuje, že koncové telekomunikační zařízení Polycom
SoundStation 2 (EX) je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení
Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. Zařízení je označeno značkou shody CE, použití v rámci EU
bez omezení.

1.3

Obsah balení

Dodávka jednoho kusu audiokonferenčního zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) obsahuje:
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2 Instalace
Konektor pro připojení telefonní linky pomocí telefonního kabelu RJ-11
Konektor pro připojení vlastního zařízení pomocí systémového kabelu

Po zapojení zařízení prosím vyčkejte úplného spuštění. Připravení k provozu indikuje zařízení
hlášením Ready na displeji.

Nyní můžete provést první hovor.
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3 Ovládání
3.1

LED indikátory
Tři LED indikátory jsou umístěny na horní části zařízení. Podle
barvy a povahy indikace zařízení informuje o následujících
událostech:
1) Trvalá zelená – právě probíhá telefonní hovor
2) Blikající zelená – indikace příchozího hovoru,
vyzvánění
3) Trvalá červená – byla použita funkce Mute, je
zablokován odchozí zvuk
4) Blikající červená – telefonní hovor je odložen

3.2

Tlačítka

Menu

Vstup do systému menu nastavení a funkcí přístroje

Pohyb

Pohyb mezi položkami v menu přístroje

Výběr

Výběr aktuální položky v menu přístroje

Opuštění

Ukončení aktuální obrazovky menu, návrat na předchozí
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Software klávesy

Klávesy s funkcí podle aktuálního kontextu přístroje

Číselná tlačítka

12 základních tlačítek umožňuje 10 číslic, 26 znaků a speciální znaky

Hovor

Přijetí příchozího hovoru, Spuštění odchozího hovoru, ukončení hovoru

Konference

Volání, vstup nebo odpojení účastníka během konferenčního hovoru

Hlasitost

Nastavení hlasitosti sluchátka, reproduktoru a vyzvánění

Mute

Zablokování a povolení odchozího zvuku během hovoru

3.3

Displej

Software klávesy

3.4

Spodní okraj displeje zobrazuje v každém kontextu funkce momentálně
přidruženou k dané software klávese

Odchozí volání

Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) umožňuje více způsobů
uskutečnění odchozího volání.

3.4.1

Přímé volání
a) Stiskněte tlačítko
a vyčkejte na
oznamovací tón.
b) Volte požadované telefonní číslo
c) Po ukončení hovoru zavěste tlačítkem

3.4.2

Nepřímé volání
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a) Volte požadované telefonní číslo
b) Pokud bylo omylem zadáno chybné telefonní
číslo, vraťte se software klávesou Del
c) Stiskněte tlačítko
nebo
klávesu Send pro navázání hovoru

software

d) Po ukončení hovoru zavěste tlačítkem

3.5

Příchozí hovor
Pro přijetí příchozího hovoru, který je indikován zvukově
v doprovodu zeleného blikání LED indikátorů, stiskněte tlačítko
nebo některé číselné tlačítko. Stisknutí tohoto tlačítka
přeruší veškerou telefonní aktivitu, hovor je indikován trvalým
zeleným světlem tří LED indikátorů na přístroji.

3.6

Přijetí druhého hovoru

Pokud hovoříte a ústředna Vám přepojí druhý hovor, uslyšíte krátký upozorňovací tón.
Stiskněte tlačítko

. První hovor bude automaticky odložen a druhý přijat. Opětovným

stisknutím tlačítka
přepínáte mezi prvním a druhým hovorem. Funkce druhého hovoru
je podmíněna typem a nastavením Vaší telefonní ústředny

3.7

Zavěšení

Hovor ukončete stisknutím tlačítka

3.8

.

Odložení hovoru

Pro odložení právě probíhajícího hovoru stiskněte
software klávesu Hold. LED indikátory na zařízení
budou blikat červeně.
K hovoru se vraťte software klávesou Resume.
Funkce odložení hovoru je podmíněna typem a
nastavením Vaší telefonní ústředny
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3.9

Zablokování odchozího zvuku

Pro zablokování odchozího zvuku stiskněte tlačítko
. LED indikátory na zařízení budou trvale svítit
červeně a druhá strana Vás neslyší.
Odchozí zvuk zpět povolte pomocí tlačítka

.

3.10 Délka hovoru
Pokud hovoříte, můžete sledovat aktuální délku hovoru
na displeji.

3.11 Opakování posledního volání
Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2
(EX) si pamatuje číslo, které bylo voláno naposled.
Pokud jej potřebujete volat znovu, stiskněte software
klávesu Redial nebo stiskněte tlačítko
a dále
software klávesu Redial. Naposled volané číslo bude
zobrazeno a voláno.

3.12 Hlasitost
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Je-li zařízení připraveno k provozu a na displeji vidíte hlášení
Ready, tlačítky hlasitosti lze nastavit hlasitost vyzvánění
příchozího hovoru.
Je-li vyzvednuta linka, tlačítky hlasitosti lze nastavit hlasitost
oznamovacího tónu.
Během volání lze tlačítky hlasitosti nastavit hlasitost
reproduktoru.

3.13 Kontrast displeje
a) Stiskněte tlačítko Menu, vyberte Settings a
stiskněte Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Contrast a
stiskněte Výběr.
c) Pomocí tlačítek Pohybu nebo + a – upravte
kontrast displeje.
d) Stiskněte software klávesu Save pro uložení
nového nastavení nebo opusťte bez nastavení
tlačítkem Opuštění.

3.14 Typ vyzvánění
a) Stiskněte tlačítko Menu, vyberte Settings a
stiskněte Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Ringer Type a
stiskněte Výběr.
c) Pomocí software kláves vodorovných šipek
vyberte požadovaný typ vyzvánění.
d) Stiskněte software klávesu Save pro uložení
nového nastavení nebo opusťte bez nastavení
tlačítkem Opuštění.

3.15 Podsvětlení
Displej audiokonferenčního zařízení Polycom
SoundStation 2 (EX) je podsvětlován, pokud
stisknete některé tlačítko nebo během vyzvánění
příchozího hovoru. Chcete-li tuto funkci aktivovat
nebo deaktivovat, potom
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a) Stiskněte tlačítko Menu, vyberte Settings a
stiskněte Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Back Light
a stiskněte Výběr.
c) Pomocí tlačítek Pohybu nebo pomocí
přímých software kláves On a Off změňte
stav funkce.
d) Stiskněte software klávesu Save pro uložení
nového nastavení nebo opusťte bez nastavení
tlačítkem Opuštění.

3.16 Jazyk
Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2
(EX) umožňuje nastavit pro hlášení a obsluhu
zařízení jeden z několika světových jazyků. Pokud
Vám nevyhovuje anglický jazyk, který doporučuje
tento návod, potom
a) Stiskněte tlačítko Menu, vyberte Settings a
stiskněte Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Language a
stiskněte Výběr.
c) Pomocí software kláves vodorovných šipek
vyberte požadovaný světový jazyk.
d) Stiskněte software klávesu Save pro uložení
nového nastavení nebo opusťte bez nastavení
tlačítkem Opuštění.

3.17 Režim hands-free mobilního telefonu
Tato vlastnost Vám umožňuje rozšířené použití mikrofonů a reproduktoru zařízení Polycom
SoundStation 2 (EX). Pokud například hovoříte mobilním telefonem, můžete Váš mobil
připojit do zařízení SoundStation 2 (EX) a použít tak jeho reproduktor a mikrofony pro
hlasitou konverzaci sobě i ostatním účastníkům v místnosti. Můžete tímto uspořádat
konferenci i v místě, kde není analogová telefonní linka.
-

Pro připojení Vašeho mobilního telefonu k audiokonferenčnímu zařízení
použijte speciální kabel (není součástí dodávky)
Konektor na straně audiokonferenčního zařízení je standardně 2.5mm jack. Pro
připojení některých mobilních telefonů je nutný adaptér, který není součástí
dodávky
Během používání této funkce není možné ze zařízení uskutečnit hovor.
Adresář telefonních čísel je přístupný, ale daného účastníka nelze volat
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-

Mobilní telefon není možné k zařízení připojit, pokud prostřednictvím zařízení
probíhá hovor
Během používání této funkce nefunguje audio výstup například pro záznam
Připojení některých mobilních telefonů do zařízení Polycom SoundStation 2
(EX) může být detekováno až po navázání vlastního hovoru z mobilního
telefonu
Před odpojením mobilního telefonu ze zařízení Polycom SoundStation 2 (EX)
se ujistěte, že probíhající hovor byl ukončen

3.18 Konference
Pokud typ a nastavení telefonní ústředny podporuje konferenční hovor, můžete pomocí
audiokonferenčního zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) uskutečnit volání více účastníků
dohromady.
-

3.18.1

Ověřte si u Vaší telefonní ústředny, zda je možné uskutečnit konferenční hovor
Tuto funkci bude pravděpodobně nutno aktivovat a pro její používání můžete
případně dostat bližší pokyny

Druhý hovor

První možnost
a) Probíhá-li hovor, stiskněte konferenční tlačítko
. Současný hovor je automaticky
odložen.
b) Volte číslo dalšího účastníka a počkejte na navázání dalšího hovoru. V tomto kroku
můžete také použít opakování posledního volání nebo přímého volání.
c) Tlačítkem

nebo software klávesou Join propojte hovory. Druhý hovor lze zrušit

opětovným stisknutím tlačítka

.

Druhá možnost
a) Probíhá-li hovor, stiskněte software klávesu Hold. Současný hovor je odložen.
b) Stiskněte tlačítko
a volte číslo dalšího účastníka. V tomto kroku můžete také
použít opakování posledního volání nebo přímého volání.

3.19 Software klávesa mostu
Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) umožňuje přednastavení jednoho
telefonního čísla, které uživatel volá častěji než všechna ostatní, aby bylo neustále k dispozici.
Po nastavení telefonního čísla mostu neuvidíte na displeji software klávesu Speed Dial.
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3.19.1

Vložení telefonního čísla mostu

a) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek
Pohybu vyberte Bridge Setup a stiskněte
Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Enter Phone
Number a stiskněte Výběr.
c) Napište telefonní číslo. Pokud se překlepnete,
použijte software klávesu Del pro opravu.
d) Stiskněte software klávesu Save pro uložení
nového nastavení nebo opusťte bez nastavení
tlačítkem Opuštění.

3.19.2

Editace názvu tlačítka telefonního čísla mostu

a) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek
Pohybu vyberte Bridge Setup a stiskněte
Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Edit Soft Key
a stiskněte Výběr a opravte název pro software
klávesu. Pokud se překlepnete, použijte
software klávesu Del pro opravu. Zobrazuje se
pouze prvních 6 znaků.
c) Stiskněte software klávesu Save pro uložení
nového nastavení nebo opusťte bez nastavení
tlačítkem Opuštění.

3.19.3

Volání telefonního čísla mostu

a) Stiskněte software klávesu Bridge.
b) Předprogramované číslo je automaticky voláno.

3.20 Adresář čísel
Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2
(EX) nabízí uživateli adresář o kapacitě 25 telefonních
čísel. Jednotlivé kontakty můžete přidávat, editovat,
mazat i vyhledávat zadáním nějakého řetězce. Po
stisknutí software klávesy PH Book se zobrazí adresář
čísel setříděný podle jména.
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3.20.1

Rychlé hledání v seznamu

U seznamu setříděném podle jména nebo společnosti
stiskněte číselnou klávesu odpovídající prvnímu znaku
Vámi požadovaného kontaktu. Například zmáčknutím
tlačítka 3 dvakrát po sobě budou na displeji zobrazeny
kontakty od písmen D a potom E. Ve výběru
pokračujte tlačítky Pohybu.
Pro přetřídění stiskněte (případně opakovaně) software
klávesu Sort.

U seznamu setříděném podle čísel rychlého volání
stiskněte číselné klávesy odpovídající Vámi
požadovanému kontaktu. Například zmáčknutím
tlačítek 2 a 3 po sobě budou na displeji zobrazeny
kontakty od čísla 2 a potom 23.
Pro přetřídění stiskněte (případně opakovaně) software
klávesu Sort.

3.20.2

Nová položka

a) Stiskněte software klávesu PH Book a dále
New.
b) Vyplňte pole jméno (Name), telefonní číslo
v běžném formátu (Ph#) a společnost nebo
město (Company). Software klávesa Space
umožňuje zadat mezeru. Mezi řádky se
pohybujte tlačítky Pohybu, pokud se
překlepnete, opravte prosím chybu pomocí
software klávesy Del.
c) Stiskněte software klávesu Save pro uložení
nové položky. Zařízení Vám nabídne číslo
následující volné položky, pod kterou bude
nový kontakt uložen. Číslo lze případně změnit
tlačítky Pohybu.
d) Stiskněte software klávesu OK pro uložení pod
zobrazením číslem nebo se vraťte pomocí
Back.

- 16 -

3.20.3

Editace položky

a) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte položku
seznamu, kterou chcete editovat a stiskněte
tlačítko Výběr.
b) Stiskněte software klávesu Change a pomocí
tlačítek Pohybu vyberte pole, které chcete
opravit.
c) Pomocí číselných tlačítek pole opravte.
d) Stiskněte software klávesu Save pro uložení
opravené položky. Zařízení Vám nabídne číslo
položky, pod kterou je nyní kontakt uložen.
Číslo lze případně změnit tlačítky Pohybu.
e) Stiskněte software klávesu OK pro uložení
nebo se vraťte pomocí Back.
f) Operaci potvrďte software klávesou OK pro
potvrzení nebo zrušte software klávesou
Cancel.

3.20.4

Smazání položky

a) Vyberte položku seznamu, kterou chcete
editovat a stiskněte tlačítko Výběr.
b) Stiskněte software klávesu Remove.
c) Stiskněte software klávesu OK pro definitivní
vymazaní nebo se vraťte pomocí software
klávesy Cancel.

3.21 Informace o zařízení
3.21.1

Číslo
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a) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek Pohybu vyberte This Phone a stiskněte
Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Location and Number a stiskněte Výběr.

3.21.2

Systémové informace

a) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek Pohybu vyberte This Phone a stiskněte
Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte System Information a stiskněte Výběr.
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4 Linkový audio výstup
Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) nabízí možnost připojení externího
zařízení (není součástí dodávky) na audio výstup linkové úrovně. Typickým využitím je
záznam telefonního hovoru na audio kazetu případně kazetu DAT.
a) Připojte externí záznamové zařízení (není
součástí dodávky) jako tape deck nebo DAT
RCA kabelem cinch-cinch k audio výstupu
audiokonferenčního zařízení.
b) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek
Pohybu vyberte Settings a stiskněte Výběr.
c) Vyberte Aux Audio a stiskněte Výběr.
d) Pomocí software kláves vodorovných tlačítek
Pohybu vyberte požadované nastavení a uložte
pomocí software klávesy Save.
Vlastní nastavení je závislé na typu zařízení, které
k Polycom SoundStation 2 (EX) připojujete.
- Wireless Mic – audio bude přijímáno
z externího mikrofonu
- Record Out – kompletní audio bude
odesíláno do zařízení pro záznam
- Ext Speaker – audio bude odesíláno do
externího reproduktoru
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5 V nesnázích
5.1

Není oznamovací tón

Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX), podobně jako analogový telefon,
musí být připojeno k analogové telefonní lince. Pokud neslyšíte oznamovací tón, ověřte
- zda je zařízení zapnuto
- zda není snížena hlasitost na minimum
- zda je zařízení připojeno k telefonní lince
- zda je připojená telefonní linka připojena k telefonní ústředně

5.2

Zařízení nevyzvání

Pokud zařízení nevyzvání, ověřte
- zda je zařízení zapnuto
- zda není nastaven typ vyzvánění Settings / Ringer Type v menu na hodnotu
off
- zda není snížena hlasitost na minimum
- zda je zařízení připojeno k telefonní lince
- zda je připojená telefonní linka připojena k telefonní ústředně

5.3

Blikání displeje

Pokud Váš displej subjektivně bliká, pravděpodobně to bude způsobeno typem osvětlení
v budově. Zkuste zařízení přemístit do dosahu jiného světelného zdroje, případně žárovky
vyměňte za jiný typ.

5.4

Tlačítka nereagují správně

Pokud zařízení po stisku tlačítek nepracuje správně, pravděpodobně to bude způsobeno příliš
rychlým používáním tlačítek. Zařízení obsahuje průmyslový mikroprocesor, jehož rychlost a
výpočetní kapacita je samozřejmě omezena. Obsluhujte jej prosím pomaleji a interaktivně dle
odezev na displeji.

5.5

Tlumený rozostřený odchozí zvuk

Pokud si účastnící konference na druhé straně stěžují, že Vás slyší tlumeně a neostře, může to
být způsobeno příliš velkou vzdáleností mluvčích od zařízení v kombinaci s ne příliš
ideálními akustickými vlastnostmi místnosti. Mluvte prosím pomaleji a v adekvátní
vzdálenosti od zařízení. Pokud se situace nezlepší, vybavte Vaši konferenční místnost
pohlcovači zvuku na stěny a strop.
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5.6

Krátké výpadky zvuku, echo, přerušovaný odchozí zvuk

Pokud si účastnící konference na druhé straně stěžují, že Vás slyší přerušovaně nebo
s poruchami, dodržujte prosím během hovoru tato pravidla
-

5.7

neposunujte zařízením během hovoru po stole
udržujte Vaše ruce dále od zařízení a neposunujte jimi po stole
pro odstranění nepříjemného šumu udržujte papíry, tužky, knihy, brýle a další
kancelářské potřeby nebo předměty osobní potřeby dále od zařízení a
neposunujte jimi po stole
mluvte přirozeně a nepřemísťujte se během hovoru okolo stolu. Zařízení
obsahuje tři vnitřní mikrofony a umí se adaptovat na každého mluvčího
pokud druhá strana používá zařízení jiného výrobce, můžou poruchy vznikat
zde

Fyzické poškození

Pokud zařízení utrpělo náraz, došlo k prasknutí nebo jsou dokonce vidět vnitřní části, odpojte
jej okamžitě od sítě i od telefonní linky a znovu jej zapojte až po opravě v autorizovaném
servisu. Řiďte se v tomto případě pokyny autorizovaného servisu.
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6 Pro nejlepší výsledek
Kvalita Vašeho audiokonferenčního hovoru není závislá pouze na technických parametrech
zařízení Polycom SoundStation 2 (EX), ale i na vlastnostech prostředí, kde zařízení
provozujete.
-
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zařízení je doporučeno pro provoz uprostřed kulatého, popřípadě oválného
stolu
ideální velikost místnosti doporučujeme přibližně 3x6 metrů
během hovoru nepřemísťujte zařízení ani jím neposunujte
nepokládejte papíry těsně okolo zařízení ani jimi neposunujte během hovoru
po stole
používáte-li rozšiřující mikrofony (nejsou součástí základní dodávky), ideální
vzdálenost jednoho mikrofonu je 2.1m od vlastního zařízení
mluvte normálně, přirozeně a směrem k zařízení SoundStation 2 (EX) nebo
případně externímu mikrofonu
před čištěním zařízení odpojte od elektrické sítě i od telefonní linky.
Nepoužívejte pro čištění chemicky agresivní přípravky nebo prášek, který
může poškrábat povrch zařízení

7 Zprávy na displeji
Na displeji zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) mohou být zobrazeny následující zprávy:
Zpráva
Ready

Co to znamená
Co uvidíte
Zařízení je v režimu čekání na příchozí Čistý displej
nebo odchozí hovor a je připraveno
k použití

Call Ended

Hovor byl ukončen

Call Ended s indikací délky
hovoru

Mobile Phone In Mobilní telefon byl připojen do zařízení Mobile Phone In
nebo byl z mobilního telefonu připojeného
do zařízení navázán hovor
Enter Number

Napište číslo, které chcete volat

Číslice telefonního čísla, které
voláte
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8 Administrátorská část
Tato část návodu je určena pro technicky zdatnější pracovníky, kteří budou určeni k dohledu
nad zařízením a řešení problémů, pokud něco nebude fungovat a podobně. Administrátorská
část může být před běžným uživatelem – laikem chráněna heslem. Obsahuje následující části:

8.1.1

Location

1

Location

Vložení pojmenování
„Mistnost 23A“

2

This Phone #

Vložení vlastního telefonního čísla zařízení

8.1.2

tohoto

zařízení

jako

například

Phone system

1

Caller ID

Konfigurace identifikace čísla volajícího

2

Flash Timing

Nastavení délky Flash impulsu 75, 100, 300 nebo 600
milisekund

8.1.3
1

Passcode

Set an optional passcode

8.1.4

Nastavení hesla (standardně administrátorská část chráněna
heslem není)

Diagnostics

1

Mic Test

Zobrazení úrovně přijaté každým mikrofonem

2

Console Speaker Test

Akustický signál pro otestování reproduktorů

3

Restore Defaults

Návrat do továrního nastavení. Všechna uživatelská data
budou ztracena

8.2

Heslo

Po výběru Passcode z administrátorského menu uvidíte, stav nastavení hesla.
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8.2.1

Zadání hesla

a) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek
Pohybu vyberte Admin Setup a stiskněte
Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Passcode a
stiskněte Výběr.
c) Stiskněte software klávesu Assign vložte heslo
o třech číslicích. Pokud se překlepnete, opravte
se pomocí software klávesy Del.
d) Stiskněte software klávesu Save pro uložení
nového hesla nebo opusťte bez nastavení
software klávesou Cancel.
Nové heslo si prosím zapamatujte, případně napište na
papír společně s informacemi pro identifikaci Vašeho
zařízení a vložte například do obálky do trezoru
k ostatním heslům od Vaší počítačové sítě.

8.2.2

Smazání hesla

Pro vymazání hesla je nutné aktuální přístupové heslo do administrátorského menu znát.
a) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek
Pohybu vyberte Admin Setup a stiskněte
Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Passcode a
stiskněte Výběr.
c) Stiskněte software klávesu Remove, vložte
aktuální heslo a stiskněte software klávesu
Enter nebo operaci zrušte software klávesou
Cancel. Pokud se překlepnete, opravte se
pomocí software klávesy Del, pokud zadáte
chybné heslo, zařízení Vám umožní nové
zadání.
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8.2.3

Změna hesla

a) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek
Pohybu vyberte Admin Setup a stiskněte
Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Passcode a
stiskněte Výběr.
c) Stiskněte software klávesu Change, vložte
aktuální heslo a stiskněte software klávesu
Enter nebo operaci zrušte software klávesou
Cancel. Pokud se překlepnete, opravte se
pomocí software klávesy Del, pokud zadáte
chybné heslo, zařízení Vám umožní nové
zadání.
d) Zadejte nové heslo a stiskněte software klávesu
Enter nebo operaci zrušte software klávesou
Cancel.
Nové heslo si prosím zapamatujte, případně napište na
papír společně s informacemi pro identifikaci Vašeho
zařízení a vložte například do obálky do trezoru
k ostatním heslům od Vaší počítačové sítě.

8.3

Lokální informace

Vašemu zařízení můžete přidělit jméno nebo přezdívku jako například „Mistnost 23A“ a
zadat do něj jeho telefonní číslo, aby jej uživatelé mohli sdělovat svým partnerům pro
možnost zpětných volání.

8.3.1

Přidělení jména zařízení

a) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek
Pohybu vyberte Admin Setup a stiskněte
Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Location a
stiskněte Výběr.
c) Vyberte podruhé Location a stiskněte software
klávesu Enter. Napište jméno zařízení. (Toto
se zobrazí jako Location Name and Number
v podmenu This Phone).
d) Pokud se překlepnete, opravte se pomocí
software klávesy Del.
e) Stiskněte software klávesu Save pro uložení
nového hesla nebo opusťte bez nastavení
tlačítkem Opuštění.
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8.3.2

Vložení telefonního čísla

a) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek
Pohybu vyberte Admin Setup a stiskněte
Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Location a
stiskněte Výběr.
c) Vyberte This Phone # a stiskněte software
klávesu Enter. Napište vlastní telefonní číslo
tohoto zařízení.
d) Pokud se překlepnete, opravte se pomocí
software klávesy Del.
e) Stiskněte software klávesu Save pro uložení
nového hesla nebo opusťte bez nastavení
tlačítkem Opuštění.

8.4
8.4.1

Systém
Norma identifikace volajícího

V této položce menu umožňuje audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX)
nastavení funkce identifikace volajícího. Funkce je závislá na normě každé země, pro Českou
Republiku prosím použijte ETSI nebo BellCore. Funkce je podmíněna typem a nastavením
Vaší telefonní ústředny. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na Vašeho telefonního
operátora. Tento Vám poskytne bližší informace.
a) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek
Pohybu vyberte Admin Setup a stiskněte
Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Phone system
a stiskněte Výběr.
c) Vyberte CallerID a stiskněte software klávesu
Enter.
d) Pomocí software kláves vodorovných tlačítek
Pohybu vyberte správnou normu. Pro Českou
Republiku doporučujeme nastavit ETSI nebo
BellCore.
e) Stiskněte software klávesu Save pro uložení
nového hesla nebo opusťte bez nastavení
tlačítkem Opuštění.

8.4.2

Časování Flash

Funkci Flash používá zařízení pro odložení hovoru, druhý hovor a konferenční hovor. Při
komunikaci s některými typy telefonních ústředen nemusí funkce pracovat správně díky
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nevhodné délce Flash impulsu v milisekundách. V tomto případě Vám zařízení umožňuje
nastavení impulsu této funkce upravit
a) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek
Pohybu vyberte Admin Setup a stiskněte
Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Phone system
a stiskněte Výběr.
c) Vyberte Flash Timing a stiskněte software
klávesu Enter.
d) Pomocí software kláves vodorovných šipek
vyberte správnou hodnotu Flash impulsu.
e) Stiskněte software klávesu Save pro uložení
nového hesla nebo opusťte bez nastavení
tlačítkem Opuštění.

8.5
8.5.1

Diagnostika
Test mikrofonů

Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) umožňuje otestovat mikrofony pro
nastavení optimálního umístění v místnosti.
a) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek Pohybu vyberte Admin Setup a stiskněte
Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Diagnostics a stiskněte Výběr.
c) Vyberte Mic Test a stiskněte software klávesu Enter.
d) Mikrofony jsou označeny podle obrázku. Vyberte mikrofon, který chcete vyzkoušet a
stiskněte Výběr.
e) Úroveň je měřena v taktu 1Hz. Grafický metr zobrazuje sílu na displeji.

8.5.2
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Test reproduktoru

Zařízení umožňuje vygenerovat typ akustického signálu, kterým jej můžete otestovat pro
nastavení optimálního umístění v místnosti.
a) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek Pohybu vyberte Admin Setup a stiskněte
Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Diagnostics a stiskněte Výběr.
c) Vyberte Console Speaker Test a stiskněte software klávesu Enter.
d) Vyberte typ signálu, kterým chcete zařízení otestovat a stiskněte Výběr.
• Sine Sweep - posloupnost sinusových tónů od 100Hz do 3.5kHz následujících
za sebou.
• One kiloHertz Tone - tón 1kHz.
• White Noise - pseudonáhodný signál s energií rozdělenou do pásma 300 až
3400Hz.

8.6

Tovární nastavení

Tato funkce vrátí Vaše zařízení do továrního nastavení a vymaže přitom data, nastavená
uživatelem.
a) Stiskněte tlačítko Menu, pomocí tlačítek Pohybu vyberte Admin Setup a stiskněte
Výběr.
b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte Diagnostics a stiskněte Výběr.
c) Vyberte Restore Defaults a stiskněte Výběr.
d) Pro potvrzení stiskněte software klávesu OK nebo operaci zrušte software klávesou
Cancel.
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9 Specifikace
Frekvenční rozsah

300-3300 Hz

Hlasitost

94 dBSPL

Síťové rozhraní

1x RJ-11
veřejná nebo pobočková analogová telefonní linka

Rozhraní

2x konektor pro mikrofony EX (doplňkové příslušenství)
2.5mm jack pro mobilní telefon
RCA jack audio vstup/výstup

Displej

LCD 132x65 bodů, 2 barvy

Doporučené akustické podmínky

Doba ozvěny < 0,5 s
Úroveň hluku < 48 dBA

Mikrofony

3x s kardioidní charakteristikou

Identifikace volajícího

Volitelná ETSI, Belcore, British telecom, DTMF

Prostředí

Pracovní teplota: +5 - +40°C
Vlhkost: 20% - 85% (nekondenzující)

Přístroj

Rozměry: 368 x 311 x 64 mm
Hmotnost: 0.8 kg

Napájecí zdroj

Napájení: 230V, 50Hz
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