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Hurtigveiledning

Høyt lydtrykk – unngå langvarig lytting med høyt volum, da dette kan skade 
hørselen.

Når du kobler til hodetelefonene, reduser volumet før du tar dem på. Dersom 
du husker å redusere volumet før du tar av hodetelefonene, vil volumet starte 
lavere når du kobler dem til igjen.

Vær oppmerksom på dine omgivelser. Når du bruker hodetelefonene, kan de 
blokkere viktige lyder utenfra, især i nødsituasjoner eller i støyende omgivelser. 
Ikke bruk hodetelefonene mens du kjører. Ikke legg hodetelefonene eller kablene 
på et sted hvor personer eller dyr kan snuble over dem. Ha alltid oppsyn med 
barn som er i nærheten av hodetelefonene eller kablene.

Innkommende samtale Blinker grønt

Aktiv samtale Lyser grønt 

Dempet samtale
Lyser grønt

Lyser rødt

Innkommende samtale Blinker rødt

Aktiv samtale Lyser rødt 
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Svare på et anrop
Trykk på  på den tilkoblede styreenheten.

Avslutte en samtale
Hold inne  på styreenheten i 2 sekunder.

Avvise et anrop
Trykk to ganger på  på styreenheten.

Justere volumet 
Trykk på  og  på styreenheten.

Dempe deg selv i en samtale
Trykk på  på styreenheten.

Oppheve dempingen av deg selv i en 
samtale
Trykk på  på styreenheten

Sette en samtale på vent og gjenoppta 
en samtale 
1. Trykk på  på styreenheten.
2. Valgfritt: Velg samtalen du vil gjenoppta.

3. Trykk på  på styreenheten.

 
 
 
 
 

Endre lydenheten i Cisco Jabber 
for Windows 

1. Klikk på  , og velg Use my computer for 
calls (Bruk datamaskinen min til anrop).

2. Klikk på Audio Options (Lydalternativer), 
og velg Cisco-hodetelefon for hvert lydfelt.

3. Klikk på  for å høre volumet med gjeldende 
innstilling.
Du kan bruke glidebryterne for volum og 
mikrofonfølsomhet til å justere høyttalervolum 
og mikrofonfølsomhet.

4. Klikk på OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endre lydenheten i Cisco Jabber 
for Mac 

1. Klikk på , og velg Use my computer for 
calls (Bruk datamaskinen min til anrop).

2. Klikk på Audio Video/Preferences 
(Preferanser for lyd/bilde), og velg Cisco-
hodetelefoner for hvert lydfelt.

3. Klikk på  for å høre volumet med gjeldende 
innstilling.
Du kan bruke glidebryterne for volum og 
mikrofonfølsomhet til å justere høyttalervolum 
og mikrofonfølsomhet.

4. Klikk på OK.
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Hvis du vil ha mer informasjon, 
kan du se:
http://www.cisco.com/go/headsets
http://www.cisco.com/go/jabber
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