
www.jabra.com

Jabra Link™ 850

Podręcznik użytkownika



2

en
g
li
sh

Podręcznik użytkownika Jabra link™ 850

SPIS tReścI
1. PRezentacja PRoduktu .................................................................3
1.1 Jabra LINK 850 .......................................................................................................................................3

1.2 aKcesorIa dodatKowe ...............................................................................................................4

2. PodŁĄczenIe uRzĄdzenIa jabRa LInk 850 ...........................5
2.1 PodŁĄcZeNIe do źródŁa ZasILaNIa ................................................................................5

2.2 PodŁĄcZeNIe do teLefoNu stacJoNarNego ..........................................................5

2.3 PodŁĄcZeNIe do KomPutera (softPhoNe) ...............................................................6

2.4 PodŁĄcZeNIe do Zestawu sŁuchawKowego.........................................................7

3. konFIGuRacja dŹWIĘku teLeFonu StacjonaRneGo ....8
3.1 ustawIaNIe cZystego sygNaŁu wybIeraNIa ............................................................8

3.2 ustawIaNIe gŁośNoścI mIKrofoNu .................................................................................8

4. koRzYStanIe z uRzĄdzenIa jabRa LInk 850 ........................9
4.1 reguLacJa gŁośNoścI gŁośNIKów Zestawu sŁuchawKowego ...........9

4.2 wycIsZeNIe mIKrofoNu Zestawu sŁuchawKowego .......................................9

4.3  PrZeŁĄcZaNIe PomIĘdZy sŁuchawKĄ  
I Zestawem sŁuchawKowym ..................................................................................................9

4.4  PodŁĄcZeNIe dodatKowego Zestawu sŁuchawKowego  
(dodatKowy Zestaw sŁuchawKowy) ........................................................................10

4.5 PodŁĄcZeNIe wsKaźNIKa śwIetLNego ZaJĘtoścI ............................................10

4.6 ZamocowaNIe urZĄdZeNIa Jabra LINK 850 do bIurKa ...............................10

5. uStaWIenIa zaaWanSoWane .................................................... 11
5.1 ZdeJmowaNIe PoKrywy ...........................................................................................................11

5.2 PrZeŁĄcZNIK haŁasu w środowIsKu Pracy .........................................................11

5.3 PrZeŁĄcZNIK cZystoścI dźwIĘKu ....................................................................................12

6.  RozWIĄzYWanIe PRobLemóW I czĘSto zadaWane 
PYtanIa .................................................................................................. 13



3

en
g
li
sh

Podręcznik użytkownika Jabra link™ 850

1. PreZeNtacJa ProduKtu
1.1 Jabra LINK 850

Wspornik mocujący

kabel telefoniczny

Przełącznik słuchawki telefonu 
stacjonarnego/zestawu 
słuchawkowego

Przycisk wyciszania

Gniazdo uSb

Gniazdo dodatkowego zestawu 
słuchawkowego

Regulacja głośności mikrofonu

Przełącznik czystości głosu

Przełącznik poziomu 
hałasu w pracy

Przełącznik czystego 
sygnału wybierania

zdejmowana pokrywa

Regulacja głośności głośnika

Wskaźnik wyciszenia

Gniazdo Qd

Gniazdo słuchawkiGniazdo wskaźnika świetlnego zajętości

Gniazdo telefoniczne

Przełącznik telefonu docelowego

kabel Qd

kabel uSb
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1.2 aKcesorIa dodatKowe
następujące akcesoria jabra LInk 850 są dostępne oddzielnie:

Wskaźnik świetlny zajętości

Przycisk wyciszenia dla kabla głównego

zasilacz ac
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2. PodŁĄcZeNIe urZĄdZeNIa Jabra LINK 850
2.1 PodŁĄcZeNIe do źródŁa ZasILaNIa
urządzenie jabra LInk 850 jest zasilane za pomocą komputera.
aby podłączyć urządzenie do zasilania, podłącz kabel uSb do portu uSb urządzenia jabra LInk 850, natomiast 
drugi koniec kabla uSb podłącz do dostępnego portu uSb komputera. kontrolka wyciszenia mignie trzy razy na 
czerwono, sygnalizując, że urządzenie jabra LInk 850 jest teraz podłączone do zasilania.

2.2 PodŁĄcZeNIe do teLefoNu stacJoNarNego
Podłączenie do telefonu stacjonarnego będzie się różnić w zależności od typu używanego telefonu 
stacjonarnego. Wybierz typ telefonu stacjonarnego do podłączenia:

Opcja 1: Telefon stacjonarny z gniazdem zestawu słuchawkowego
1 upewnij się, że kabel telefoniczny jest podłączony do gniazda telefonicznego urządzenia jabra LInk 850, 

a następnie podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazda słuchawki telefonu stacjonarnego. 
urządzenie jabra LInk 850 jest teraz podłączone do telefonu stacjonarnego.

2. ustaw przełącznik telefonu docelowego na telefon stacjonarny (na podstawie urządzenia jabra LInk 850).
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Opcja 2: Telefon stacjonarny bez gniazda zestawu słuchawkowego
1. odłącz od telefonu stacjonarnego kabel słuchawki i podłącz go do gniazda słuchawki urządzenia 

jabra LInk 850.
2. upewnij się, że kabel telefoniczny jest podłączony do gniazda telefonicznego urządzenia jabra LInk 850, 

a następnie podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazda słuchawki telefonu stacjonarnego. 
urządzenie jabra LInk 850 jest teraz podłączone do telefonu stacjonarnego.

3. ustaw przełącznik telefonu docelowego na telefon stacjonarny (na podstawie urządzenia jabra LInk 850).

2.3 PodŁĄcZeNIe do KomPutera (softPhoNe)
1 upewnij się, że kabel uSb jest podłączony do urządzenia jabra LInk 850 i do dostępnego gniazda uSb 

komputera.
2. ustaw przełącznik telefonu docelowego na softphone (na podstawie urządzenia jabra LInk 850).
3. urządzenie jabra LInk 850 może być teraz używane z softphonem podłączonego komputera.
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2.4 PodŁĄcZeNIe do Zestawu sŁuchawKowego
Podłącz zestaw słuchawkowy do kabla Qd i podłącz kabel Qd do gniazda Qd urządzenia jabra LInk 850

jeśli zestaw słuchawkowy zostanie odłączony w trakcie rozmowy, połączenie zostanie wstrzymane w trybie 
audio. Podłączenie Qd spowoduje wznowienie rozmowy.

Szybkozłącze
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3. KoNfIguracJa dźwIĘKu teLefoNu 
stacJoNarNego

ze względu na duży wybór dostępnych marek/modeli telefonów stacjonarnych wymagane jest ustawienie 
czystego sygnału wybierania przed pierwszym użyciem urządzenia jabra LInk 850. ustawianie czystego sygnału 
wybierania umożliwi prawidłowe działanie urządzenia jabra LInk 850 z określonym telefonem stacjonarnym. 
Ponadto ważne jest również ustawienie głośności mikrofonu w celu uzyskania optymalnej jakości dźwięku.

3.1 ustawIaNIe cZystego sygNaŁu wybIeraNIa
1. załóż zestaw słuchawkowy.
2. naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego na telefonie stacjonarnym lub podnieś słuchawkę telefonu.
3. znajdź przełącznik czystego sygnału wybierania na urządzeniu jabra LInk 850 (patrz rysunek poniżej) 

i podczas nasłuchiwania w zestawie słuchawkowym czystego tonu wybierania, przesuń suwak z pozycji a do 
G. ustal najlepszą pozycję przełącznika. Sygnał wybierania powinien być wyraźny, czysty i bez zniekształceń.

4. Gdy zostanie ustawiony czysty sygnał wybierania, odłóż słuchawkę telefonu na bazę lub naciśnij przycisk 
zestawu słuchawkowego na telefonie.

3.2 ustawIaNIe gŁośNoścI mIKrofoNu
1. załóż zestaw słuchawkowy.
2. Włącz sygnał wybierania, naciskając przycisk zestawu słuchawkowego na telefonie stacjonarnym lub 

podnosząc słuchawkę.
3. Wykonaj próbne połączenie ze znajomym, aby sprawdzić głośność. Poproś, aby rozmówca nie regulował 

głośności u siebie.
4. Wyreguluj głośność mikrofonu urządzenia LInk850 (patrz ilustracja poniżej), aby upewnić się, że poziom 

głośności mówienia nie jest zbyt wysoki lub zbyt niski dla słuchacza.
5. Gdy zostanie ustawiona optymalna głośność mikrofonu, zakończ połączenie.

1
2
3

4 5 6
7
8
9
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4. KorZystaNIe Z urZĄdZeNIa Jabra LINK 850
4.1 reguLacJa gŁośNoścI gŁośNIKów Zestawu sŁuchawKowego
aby wyregulować głośność zestawu, użyj regulacji głośności głośnika w urządzeniu jabra LInk 850.

4.2 wycIsZeNIe mIKrofoNu Zestawu sŁuchawKowego
aby wyciszyć mikrofon zestawu słuchawkowego, naciśnij przycisk wyciszenia w urządzeniu jabra LInk 850. 
kontrolka wyciszenia zaświeci się na czerwono, sygnalizując, że mikrofon został wyciszony.
aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu zestawu słuchawkowego, naciśnij ponownie przycisk wyciszenia. kontrolka 
wyciszenia zgaśnie.

4.3 PrZeŁĄcZaNIe PomIĘdZy sŁuchawKĄ I Zestawem sŁuchawKowym
aby przełączyć dźwięk między słuchawką telefonu stacjonarnego i zestawu słuchawkowego, należy przełączyć 
suwak słuchawki/zestawu słuchawkowego z pozycji lewej do prawej. Pozycja lewa: słuchawka telefonu 
stacjonarnego, pozycja prawa: zestaw słuchawkowy (jak pokazano na ilustracji).
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4.4 PodŁĄcZeNIe dodatKowego Zestawu sŁuchawKowego 
(dodatKowy Zestaw sŁuchawKowy)

dodatkowy zestaw słuchawkowy można podłączyć do dodatkowego gniazda w urządzeniu jabra LInk 850, aby 
inna osoba mogła przyłączyć się do rozmowy. Po podłączeniu dodatkowego zestawu słuchawkowego zestaw ten 
posiada te same funkcje, co główny zestaw słuchawkowy.

4.5 PodŁĄcZeNIe wsKaźNIKa śwIetLNego ZaJĘtoścI
do urządzenia jabra LInk 850 można podłączyć wskaźnik świetlny zajętości – dzięki temu inne osoby będą 
wiedziały, kiedy rozmawiasz.

4.6 ZamocowaNIe urZĄdZeNIa Jabra LINK 850 do bIurKa
urządzenie jabra LInk 850 można zamocować do biurka, tak aby było nieruchome.
1. zdejmij pokrywę wspornika mocującego za pomocą monety.
2. Przykręć wspornik mocujący do biurka, jak pokazano na ilustracji.
3. Przymocuj urządzenie jabra LInk 850 do wspornika mocującego i obróć urządzenie jabra LInk 850, 

aby zablokować je na miejscu.



11

en
g
li
sh

Podręcznik użytkownika Jabra link™ 850

5. ustawIeNIa ZaawaNsowaNe
5.1 ZdeJmowaNIe PoKrywy
zdejmij pokrywę za pomocą śrubokręta.

5.2 PrZeŁĄcZNIK haŁasu w środowIsKu Pracy
Przełącznik hałasu w środowisku pracy na podstawie urządzenia jabra LInk 850 posiada dwa ustawienia 
zapewniające zabezpieczenie przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak udar akustyczny i narażenie na hałas.

Ustawienie Opis

Peakstop™ i intellitone™. zgodność z dyrektywą 2003/10/We dotyczącą hałasu w miejscu pracy 
wg Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r.

Peakstop™. Podstawowe zabezpieczenie przed gwałtownym zwiększeniem głośności dźwięku 
[118 db(a)]; wyłączenie funkcji automatycznej głośności

Funkcja zabezpieczenia przed udarem akustycznym PeakStop™
Funkcja PeakStop™ automatycznie tłumi dźwięki powyżej 118 db(a), chroniąc słuch przed udarem akustycznym.

Zabezpieczenie Intellitone™ chroniące przed narażeniem na hałas
Funkcja Intellitone™ zapewnia dodatkową ochronę przed udarem akustycznym i chroni przed hałasem.
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5.3 PrZeŁĄcZNIK cZystoścI dźwIĘKu
Przełącznik jakości głosu w podstawie zestawu słuchawkowego jabra Link 850 ma dwa ustawienia regulacji 
jakości głosu rozmówcy. Przestawienie przełącznika w pozycję wysokich tonów może zwiększyć czystość głosu 
rozmówcy słyszanego przez użytkownika zestawu słuchawkowego jabra.

Ustawienie Opis

treble voice [wysokie tony]

mid-range voice [normalny głos]
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6. roZwIĄZywaNIe ProbLemów I cZĘsto ZadawaNe 
PytaNIa

P: Dlaczego nie słyszę tonu wybierania, gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy?
o: Wykonaj następujące czynności:
•	 upewnij się, że kabel telefoniczny jest podłączony do gniazda telefonu urządzenia jabra LInk 850 i że zestaw 

słuchawkowy jest podłączony do gniazda kabla Qd.
•	 upewnij się, że kabel uSb jest prawidłowo podłączony do komputera w celu zapewnienia zasilania.
•	 upewnij się, że przełącznik telefonu docelowego na podstawie urządzenia jabra LInk 850 jest ustawiony 

w pozycji prawidłowego typu telefonu (telefon stacjonarny lub softphone).
•	 Sprawdź ustawienie czystego tonu wybierania i wyreguluj w razie potrzeby. Więcej informacji można znaleźć 

w punkcie 3.1 tego podręcznika.

P: Dlaczego osoba, z którą rozmawiam, nie słyszy mnie dobrze?
o: Wykonaj następujące czynności:
•	 upewnij się, że funkcja wyciszenia mikrofonu jest wyłączona.
•	 upewnij się, że głośność mikrofonu nie jest zbyt niska. Wyreguluj głośność mikrofonu za pomocą opcji 

regulacji głośności mikrofonu na podstawie urządzenia jabra LInk 850.
•	 Sprawdź położenie wysięgnika mikrofonu i upewnij się, że znajduje się maksymalnie w odległości 2 cm od ust.
•	 upewnij się, że przełącznik telefonu docelowego na podstawie urządzenia jabra LInk 850 jest ustawiony 

w pozycji prawidłowego typu telefonu (telefon stacjonarny lub softphone).
•	 upewnij się przełącznik czystego sygnału wybierania na podstawie urządzenia jabra LInk 850 jest ustawiony 

w odpowiedniej pozycji. zapoznaj się z punktem "3. konfiguracja dźwięku telefonu stacjonarnego".

P: Dlaczego słyszę echo w moim zestawie słuchawkowym, gdy mówię?
o:  możliwe, że ustawiony jest za wysoki poziom głośności mikrofonu. Wyreguluj głośność mikrofonu za pomocą 

opcji regulacji głośności mikrofonu na podstawie urządzenia jabra LInk 850.
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