
 

Yealink MVC800 II, MVC500 II & MVC300 II 

 

 



SK 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH 

 
1. OBSAH BALENIA MVC800 II ............................................................................... 3 

2. OBSAH BALENIA MVC500 II ............................................................................... 4 

3. OBSAH BALENIA MVC300 II ............................................................................... 5 

4. ZAPOJENIE ZARIADENIA MVC800 II A MVC 500 II ............................................... 6 

5. ZAPOJENIE ZARIADENIA MVC300 II ................................................................... 7 

6. AKTUALIZÁCIA SOFTWARE PROSTREDNÍCTVOM WINDOWS UPDATE ................... 8 

7. BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA............................................................................. 9 

 

 

 



SK 

3 

1. OBSAH BALENIA MVC 800 II:  
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2. OBSAH BALENIA MVC 500 II: 
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3. OBSAH BALENIA MVC 300 II: 

 

 Odporúčame používať príslušenstvo dodávané alebo schválené spoločnosťou Yealink. 

Použitie neschváleného príslušenstva iného výrobcu môže mať za následok zlý výkon. 
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4. ZAPOJENIE ZARIADENIA MVC800 II a MVC 500 II 

Zapojenie MVC500 II je takmer totožné ako u MVC800 II. 

Nasledujúci obrázok popisuje zapojenie MVC800. 

 

 Ako mikrofón môže byť použité zariadenie VCM34 alebo CPW90. 

 Pri prvom spustení systému je nutné na dokončenie počiatočnej konfigurácie pripojiť 

myš. Pre väčšie pohodlie je možné využiť USB dongle pre bezdrôtové pripojenie myši a 

klávesnice pre správu zariadenia (dongle sa pripojí k zadnej strane mini-PC). 

 Ďalšie informácie o inštalácii jednotlivých príslušenstiev (napr. inštalácia MCore alebo 

kamery UVC80) nájdete v krátkom inštalačnom manuáli príslušného zariadenia, ktoré sú 

dostupné v anglickej verzii pri každom zariadení. 
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5. ZAPOJENIE ZARIADENIA MVC300 II 

 

 Ako mikrofón môže byť použité zariadenie VCM34 alebo CPW90. 

 Pri prvom spustení systému je nutné na dokončenie počiatočnej konfigurácie pripojiť 
myš. Pre väčšie pohodlie je možné využiť USB dongle pre bezdrôtové pripojenie myši a 

klávesnice pre správu zariadenia (dongle sa pripojí k zadnej strane mini-PC). 

 Ďalšie informácie o inštalácii jednotlivých príslušenstiev (napr. inštalácia MCore alebo 
kamery UVC80) nájdete v krátkom inštalačnom manuáli príslušného zariadenia, ktoré sú 

dostupné v anglickej verzii pri každom zariadení. 

Bezdrôtové zdieľanie 

Pre bezdrôtové zdieľanie obsahu môžete použiť zariadenie WPP20. WPP20 je nutné zakúpiť 
samostatne. Skontrolujte, či je MTouchII pripojený k MCore. 
Postup: 

1. Pripojte zariadenie WPP20 k USB portu MTouchII. 

2. Počkajte asi 3 sekundy, indikátor WPP20 sa rozsvieti zelenou farbou. Následne je WPP20 
s MTouchII úspešne spárovaný.  

    

3. Pripojte WPP20 k PC.  
       PC 

WPP20 
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6. AKTUALIZÁCIA SOFTWARE PROSTREDNÍCTVOM WINDOWS 

UPDATE  

Software (vrátane Windows, UVC80 / UVC50, MTouch a MShare) možno automaticky aktualizovať 
v predvolenom nastavení pomocou systému Windows. Druhou možnosťou je vykonať aktualizáciu 

zariadenia ručne. 

Povolenie služby Windows Update 

1. Na obrazovke prejdite na položku Viac -> Nastavenia  

2. Zadajte administrátorské heslo (defaultne: sfb) pre prístup do režimu Setup. 

3. Prejdete na Windows Settings. 

4. V ľavom dolnom rohu vyberte položku Administrator a zadajte administrátorské heslo 
(defaultne: sfb). 

5. Stlačte ikonu Štart a potom prejdite do Nastavení -> Aktualizácie a zabezpečenie -
> Windows Update a vyberte možnosť Upresniť možnosti. 

6. Povoľte Sťahovať aktualizácie cez pripojenie účtované podľa objemu dát 

(môžu sa účtovať poplatky naviac). 

Manuálne nastavenie Windows Update 

1. Na obrazovke vyberte tlačidlo Viac -> Settings  

2. Zadajte administrátorské heslo (defaultne: sfb) pre prístup do režimu Setup. 

3. Prejdete na Windows Settings. 

4. V ľavom dolnom rohu vyberte položku Administrator a zadajte administrátorské heslo 
(defaultne: sfb). 

5. Vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov: 

 Dlho podržte ikonu Štart a potom vyberte položku Správca zariadenia. 

Vyberte požadované zariadenie a potom dlhým stlačením na zariadení vyberte 
možnosť Aktualizovať ovládač. Vyberte požadovaný spôsob aktualizácie. 

 Stlačte ikonu Štart a potom prejdete na položku Nastavenia -> 
Aktualizácie a zabezpečení -> Windows Update a vyberte možnosť 
Skontrolovať aktualizácie. 

Vyberte požadované zariadenie a dokončite inštaláciu. 

Aktualizácia softwaru je podporovaná len Windows 10 64-bit. 
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Povolenie/zakázanie funkcie Auto-framing  

Postup 

1. Stlačením Viac ->  vstúpite na stránku Ovládanie kamery.  

2. Vyberte . 

3. Povoľte/zakážte Auto-framing. 

 

Ovládanie pozície kamery UVC80/UVC50/UVC30 Room 

Postup 

1. Stlačením Viac ->  vstúpite na stránku Ovládání kamery. 

2. Stlačením  alebo priblížite alebo oddialite kameru. 

3. Stlačením šípok môžete kameru posúvať/nakláňať. 

Ak je povolená funkcia Auto framing, nie je možné kameru UVC30 Room ovládať. 

 

Resetovanie pozície kamery UVC80/UVC50/UVC30 Room 

Potup 

1. Stlačením Viac ->  vstúpite na stránku Ovládanie kamery. 

2. Stlačte Reset 

 

7. BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA 

Zariadenie je určené k používaniu v týchto podmienkach: 

   Je určené pre VoIP telefonovanie.  
 Musí byť umiestnené na stabilnej pracovnej doske v miestnosti s teplotou od 5 do 40 °C. 

Vlhkosť: 10% – 95%. 
 Nesmie byť vystavené priamemu či nadmernému slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie 

byť zakrývané.  

 Nie je určené na používanie v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, 
vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. 

 Nesmie byť inštalované v mieste, kde sa hromadí teplo, v prašnom prostredí a nesmi prísť 
do styku s vodou ani vodnými parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja. 
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Rozmery MVC500: 

 UVC50: 300x165x93mm, Váha: 880g, M-Share: 115x61x17 mm, Váha: 75g, M-Touch: 
150x200x13mm, Váha: 760g, M-Speaker: 800x60x60mm, Váha: 1680g, Mini-PC Package: 
233x127x43mm, Váha: 620g, CPW90: 187x86x24mm, Váha: 380g. 

Rozmery MVC800: 
 UVC80: 235x172x169mm, Váha: 880g, M-Share: 115x61x17 mm, Váha: 75g, M-Touch: 

150x200x13mm, Váha: 760g, M-Speaker: 800x60x60mm, Váha: 1680g, Mini-PC Package: 
233x127x43mm, Váha: 620g, VCM34: 170x170x34 mm, Váha: 150g. 

Čistenie 
 Pred čistením prístroj odpojte od napájania.  
 Na čistenie použite vlhkú handričku.  
 Nepoužívajte tekuté, rozprašovacie ani práškovací čistiace prostriedky.  
Bezpečnostné pokyny 
Zariadenie je dodávané s prenosným napájacím zdrojom. Používajte jedine napájací zdroj dodaný 
k tomuto zariadeniu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený jedine do elektrického rozvodu, 
ktorého napätie zodpovedá údajom na jeho typovom štítku. Pokiaľ si nie ste istí, aké napájanie je 
vo Vašom dome, obráťte sa na svojho distribútora elektrickej energie . 
Ak nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, odpojte prístroj od napájania a obráťte prosím sa 
na kvalifikovaného servisného pracovníka: 

 Do prístroja napršalo alebo sa doňho dostala voda alebo iná tekutina.  
 Spozorovali ste výraznú zmenu vo fungovaní prístroja alebo prístroj nefunguje, ako by 

mal.  
 Prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený. 
Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru pripájajte jedine 
do zodpovedajúcich elektrických zásuviek. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti 
zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Prívodnú elektrickú šnúru nezaťažujte žiadnymi predmetmi 
a neumiestňujte ju na miesto, kde by po nej mohol niekto šliapať alebo by mohlo dôjsť k jej 
poškodeniu. Zvláštnu pozornosť venujte zástrčke elektrickej šnúry. Ak je zástrčka poškodená, 
zariadenie nesmiete používať. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu 
súčasť zariadenia. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. 
Pri nesprávnom zmontovaní výrobku sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom, ako 
náhle výrobok znovu zapojíte. V prípade nutného servisného zásahu alebo opravy sa obracajte 
výhradne na kvalifikovaných servisných technikov. Uvedený symbol na výrobku, jeho obale alebo 
v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť 
likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho 
odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Pri nesprávnej likvidácii 
tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Za škody 

vzniknuté nedodržaním tech. návodov a pokynov na inštaláciu a obsluhu neručíme. 
U tohto zariadenia odporúčame pravidelne aktualizovať firmware na najaktuálnejšie verzie a to 
nielen vzhľadom na ich technickým vylepšeniam, ale aj pokročilejším bezpečnostným funkciám. 
Aktuálny firmwary sú k dispozícii na webových stránkach: www.joyce.cz Aby nedochádzalo k 
neoprávnenému zneužitiu IP telefónie, odporúčame dostatočne zabezpečiť Vašu počítačovú sieť a 
súčasne aj Vašu IP ústredňu, ak ju používate. Súčasne odporúčame, po prvotnom prihlásení, 
zmeniť defaultné heslá pre všetkých používateľov nachádzajúce sa vo webovej administrácii 
(napr. admin, user, atď). Nové heslá by mala spĺňať základné požiadavky na zložitosť tzn. 
minimálna dĺžka 10 znakov. Heslo by malo obsahovať súčasne číslice, malé aj veľké písmená a 
špeciálne znaky. 
Odporúčame používať príslušenstvo vyrobené, alebo schválené výrobcom Yealink. 
Použitie neschváleného príslušenstva výrobcov tretích strán môže mať za následok 
zníženie výkonu a poškodenie produktu. IP telefón musí byť používaný iba s 
originálnym adaptérom Yealink. Použitie adaptérov od výrobcov tretích strán môže 
spôsobiť poškodenie telefónu. Za škody vzniknuté nedodržaním tech. návodov a 
pokynov na inštaláciu a obsluhu neručíme. 

http://www.joyce.cz/
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