
UH38 Mono & UH38 Dual
USB Wired Headset

Krátký instalační návod

Česky
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Obsah balení1

Připojení2

1 UH38 Dual náhl. souprava / UH38 Mono náhl. souprava 

2  USB 2.0 kabel (USB-A do USB-C/USB-C do USB-C)

41
UH38 Mono

Krátký n
ávod

2 3

Poznámka: Doporučujeme používat přiložené příslušenství, jiné příslušenství může mít 
problémy s kompatibilitou a může bránit správnému fungování.

UH38 Dual
421 3

Krátký n
ávod

3  Přepravní pouzdro 4 Krátký návod

USB Připojení

NEBO

NEBO
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3 Nošení náhlavní soupravy

150° 150° 150°

Bluetooth připojení

1

2

BT dongle*

Pravá Levá

Spona na oblečení

Ohebné ramenko mikrofonu

* BT dongle je třeba zakoupit samostatně, v případě potřeby kontaktujte svého prodejce.

NEBO
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Použití

Č. Položka Akce & Funkce

1
Tlačítko zapnutí/vypnutí 
Bluetooth a mobilního 

hovoru.

• Přidržením po dobu 5 sekund ve vypnutém stavu vstoupíte 
do režimu párování Bluetooth (tlačítko bliká červeně a 
modře). Poté vyhledejte a připojte Yealink UH38 na 
mobilním telefonu.

• Přidržením po dobu 5 sekund vypnete Bluetooth.
• Tlačítko ovládání hovoru zařízení Bluetooth: stisknutím 
přijmete, odmítnete nebo ukončíte mobilní hovor.

2 Tlačítko ztlumit/odtlumit Stisknutím ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu.

3 Tlačítko hovoru z počítače
Tlačítko ovládání hovoru na zařízení připojeném přes USB: 
přijmutí, odmítnutí nebo ukončení hovoru z PC/stolního telefonu.

4
Tlačítko zvýšení a 
snížení hlasitosti

Stiskněte pro zvýšení/snížení hlasitosti.

5

(Teams edice) Teams 
tlačítko

•Přidržením na 2 sekundy aktivujete Cortanu integrovanou v 
Teams (to vyžaduje podporu společnosti Microsoft).
•Stiskněte pro vyvolání klienta Teams.

(UC edice) Tlačítko 
hlasového asistenta

Hlasového asistenta aktivujete přidržením na 2 sekundy.

4

1

3

5 2

4

5
Teams edice

UC edice

Prává Levá

Poznámka: Před použitím funkcí Teams byste měli nainstalovat klienta Microsoft Teams do 
počítače. Další informace o stavech na LED indikátoru naleznete v uživatelské příručce.
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Software
Yealink USB Connect
Yealink poskytuje klienta pro správu USB zařízení - Yealink USB Connect, 
který můžete použít k přizpůsobení a správě Yealink náhlavních souprav.

Stáhněte si jej z webu Yealink https://www.yealink.com/product/yuc. 

Poznámka: Je nutné použít s Yealink USB Connect verze 0.33.x.x nebo vyšší.

Vyměna ušních polštářků5

Vytáhnout Zamáčknout

Při instalaci náhradních ušních polštářků:
• Odstraňte vnější vrstvu oboustranné nálepky z nového ušního polštářku.
• Vyrovnejte polštářek se základnou náhlavní soupravy a pevně je k sobě 
zatlačte, aby zapadl na místo (musíte uslyšet cvaknutí u všech 4 zaklapnutí).
• Zatlačte kolem celého okraje polštářku, abyste se ujistili, že oboustranná páska 
a základna náhlavní soupravy jsou hladce přilepeny v celém obvodu.



Potřebujete další pomoc?

Yealink dokumentace 
Průvodce 
kompatibilitou 

náhlavních souprav 
Yealink

Poznámka: UH38 podporuje Yealink T27G/T4xS/T4U/T53/T5xW/T58/VP59 přes 
USB připojení. Chcete-li získat lepší zážitek, doporučujeme, aby byl firmware telefonu 
v86 (xx.86.x.xx) nebo vyšší. Další podrobnosti naleznete v „Průvodci kompatibilitou 
náhlavní soupravy Yealink“ “a webu podpory Yealink.


