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Ativar e desativar o fone de ouvido
Deslize o interruptor de alimentação/Bluetooth no 
auricular esquerdo para o centro. Para desligar o fone 
de ouvido, deslize o interruptor para baixo.

Emparelhar o fone de ouvido
Certifique-se de que o fone de ouvido esteja a até 
1 m do dispositivo Bluetooth pretendido.

1. Deslize para cima e segure o interruptor de 
alimentação/Bluetooth no auricular esquerdo para 
definir seu fone de ouvido para emparelhar.

2. Nas configurações do seu dispositivo, selecione 
seu fone de ouvido. Seu fone de ouvido aparecerá 
como Cisco HS 730 seguido pelos últimos três 
dígitos do número de série do seu fone de ouvido. 

Ativar NC e AMB
O fone de ouvido Cisco 730 oferece duas funções 
de controle de ruído. O cancelamento de ruído (NC) 
limita o ruído do ambiente ao redor. O modo ambiente 
(AMB) usa microfones do fone de ouvido para 
aprimorar seus arredores e permitir que você fale com 
outras pessoas ao seu lado.

Para ativar o AMB ou o NC, deslize o controle 
deslizante de cancelamento de ruído no auricular 
direito para cima ou para baixo.

Fones de ouvido Cisco
Você pode personalizar as configurações do fone 
de ouvido e atualizar o fone de ouvido por meio 
do aplicativo Cisco Headsets. Faça o download do 
aplicativo Cisco Headsets para seu dispositivo móvel 
Apple ou Android.
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Atender uma chamada
O botão Ligar está localizado na frente do auricular 
esquerdo.

Terminar uma chamada
Mantenha o botão Ligar pressionado na frente do 
auricular esquerdo até ouvir um tom. 

Ajustar o volume
Pressione + ou - na frente do auricular direito. 

Rejeitar uma chamada
Pressione o botão Ligar duas vezes. 

Colocar uma chamada em espera
Pressione o botão Ligar uma vez enquanto estiver em 
uma chamada.

Ativar o mudo de seu microfone.
Pressione  na parte superior do auricular esquerdo 
enquanto estiver em uma chamada.

Pausar e reproduzir o áudio
Pressione o botão Ligar na frente do auricular direito.

Pular uma faixa
Pressione ouna frente do auricular direito.

Ativar o assistente de voz
Pressione o botão Tocar no auricular direito duas 
vezes.

Luzes do LED de presença
As luzes do LED de presença no fone de ouvido se 
acendem automaticamente quando você está em uma 
chamada, para indicar que está ocupado.
Quando você não estiver em uma chamada, pode 
manter pressionado o botão Tocar no auricular direito 
para ligar e desligar as luzes do LED de presença.

Adaptador USB
O Fone de ouvido Cisco 730 vem com um adaptador 
USB pré-emparelhado para uso com dispositivos de 
chamada que não têm uma opção Bluetooth. Quando 
o adaptador é conectado a uma porta USB ligada, se 
conecta automaticamente ao fone de ouvido.

Desconecte o adaptador do dispositivo de chamada 
para desconectar o seu fone de ouvido.

Carregar o fone de ouvido
Conecte o cabo USB-C no auricular esquerdo 
e a outra extremidade em uma porta USB ligada.
Demora cerca de 2,5 horas para carregar totalmente 
o fone de ouvido.

Verificar a carga da bateria
Deslize o interruptor no auricular esquerdo e solte. 
O LED de status da bateria exibe uma destas 
indicações de carga da bateria:

 Máximo

 Médio

 Baixo

Você também pode ouvir o aviso da bateria no fone 
de ouvido ou verificar o aplicativo Cisco Headsets 
para obter informações mais precisas sobre a bateria.

Para mais informações, acesse:
https://www.cisco.com/go/headsetsupport
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Este produto opera com a faixa de 2400 MHz a 2483,5 MHz 
em uma potência de saída irradiada máxima de 20 dBm 
(100 mW) EIRP.


