Zestawy nagłowne Cisco 521 i Cisco 522

Skrócona instrukcja obsługi

Do aplikacji Cisco Jabber

Połączenie przychodzące

Migający czerwony

Aktywne połączenie

Ciągły czerwony

Połączenie przychodzące

Migający zielony

Aktywne połączenie

Ciągły zielony

Wyciszone połączenie

Ciągły zielony
Ciągły czerwony

Wysokie ciśnienie akustyczne — unikaj słuchania przez dłuższy czas z wysokim
poziomem głośności, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu.
Podłączając zestaw nagłowny, należy przed jego założeniem zmniejszyć poziom
głośności. Jeśli przed zdjęciem zestawu nagłownego ustawisz niski poziom
głośności, zostanie on zastosowany przy ponownym użyciu zestawu nagłownego.
Należy zwracać uwagę na otoczenie. Korzystanie z zestawu nagłownego może
powodować odcięcie użytkownika od ważnych dźwięków zewnętrznych, a
w szczególności od akustycznych sygnałów ostrzegawczych lub hałaśliwego
otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego podczas prowadzenia
pojazdu. Nie należy pozostawiać zestawu nagłownego ani jego kabli w miejscu,
w którym inne osoby lub zwierzęta mogłyby się o niego/o nie potykać. Zawsze
należy sprawować nadzór nad dziećmi znajdującymi się w pobliżu zestawu
nagłownego lub jego kabli.
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Do aplikacji Cisco Jabber
Odbieranie połączenia
Naciśnij przycisk

na pilocie.

Kończenie połączenia
Przytrzymaj przycisk

na pilocie przez 2 sekundy.

Odrzucanie połączenia
Naciśnij dwukrotnie przycisk

Regulacja głośności
Naciskaj przyciski

i

na pilocie.

na pilocie.

Wyciszanie siebie w trakcie połączenia
Naciśnij przycisk

na pilocie.

Wyłączanie swojego wyciszenia w trakcie
połączenia
Naciśnij przycisk

Zmiana urządzenia audio w aplikacji
Cisco Jabber do systemu Windows

Zmiana urządzenia audio w aplikacji
Cisco Jabber do systemu Mac OS

1. Kliknij przycisk
i wybierz opcję
Używanie komputera do nawiązywania
połączeń.

1. Kliknij przycisk
i wybierz opcję
Używanie komputera do nawiązywania
połączeń.

2. Kliknij przycisk Opcje audio i w przypadku
każdego pola audio wybierz zestaw nagłowny
Cisco.

2. Kliknij przycisk Preferencje audio/wideo
i w przypadku każdego pola audio wybierz
zestaw nagłowny Cisco.

3. Kliknij przycisk
, aby posłuchać bieżącego
ustawienia głośności.

3. Kliknij przycisk
, aby posłuchać bieżącego
ustawienia głośności.

Za pomocą suwaków czułości mikrofonu
i głośności możesz regulować czułość
mikrofonu i głośność głośnika.

Za pomocą suwaków czułości mikrofonu
i głośności możesz regulować czułość
mikrofonu i głośność głośnika.

4. Kliknij przycisk OK.

4. Kliknij przycisk OK.

na pilocie.

Zawieszanie i wznawianie połączenia
1. Naciśnij przycisk

na pilocie.

2. Opcjonalnie: wybierz połączenie, które chcesz
wznowić.
3. Naciśnij przycisk

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.cisco.com/go/headsets
http://www.cisco.com/go/jabber

na pilocie.
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