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Rýchla referenčná príručka

Vysoký akustický tlak – Vyhnite sa počúvaniu s vysokou hlasitosťou počas dlhšej 
doby, aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu.
Keď pripájate náhlavnú súpravu, znížte hlasitosť jej reproduktora, a až potom 
si súpravu nasaďte. Ak nezabudnete znížiť hlasitosť pred zložením náhlavnej 
súpravy, hlasitosť pri opätovnom pripojení náhlavnej súpravy sa spustí na nižšej 
hlasitosti.
Buďte si vedomí svojho okolia. Pri používaní náhlavnej súpravy môže dôjsť k 
blokovaniu dôležitých zvukov z okolia, najmä v prípade neočakávaných udalostí 
alebo v hlučných prostrediach. Náhlavnú súpravu nepoužívajte počas jazdy. 
Náhlavnú súpravu ani jej káble nenechávajte v oblasti, kde sa o ne môžu ľudia 
či domáce zvieratá potknúť. Vždy dozerajte na deti pohybujúce sa v blízkosti 
vašej náhlavnej súpravy či jej káblov.

Prichádzajúci hovor Bliká zelená

Aktívny hovor Svieti zelená 

Zvuk hovoru stlmený
Svieti zelená

Svieti červená

Prichádzajúci hovor Bliká červená

Aktívny hovor Svieti červená 
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Prijatie hovoru
Stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.

Ukončenie hovoru
Podržte tlačidlo  na integrovanom ovládači 
na 2 sekundy.

Odmietnutie hovoru
Dvakrát stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.

Nastavenie hlasitosti 
Stlačte tlačidlá  a  na integrovanom ovládači.

Stlmenie mikrofónu počas hovoru
Stlačte tlačidlo na integrovanom ovládači.

Zapnutie zvuku mikrofónu počas hovoru
Stlačte tlačidlo na integrovanom ovládači.

Podržanie a obnovenie hovoru 
1. Stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.
2. Voliteľné: Vyberte hovor, v ktorom chcete 

pokračovať.

3. Stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.

 
 
 
 
 

Zmeniť audio zariadenie v aplikácii 
Cisco Jabber for Windows 

1. Kliknite na položku  a vyberte možnosť 
Použiť môj počítač na hovory.

2. Kliknite na položku Možnosti zvuku a vyberte 
položku Náhlavná súprava Cisco v každom 
poli zvuku.

3. Kliknite na položku  , ak si chcete vypočuť 
aktuálne nastavenie hlasitosti.
Posuvníkmi môžete upraviť hlasitosť 
reproduktora a citlivosť mikrofónu.

4. Kliknite na tlačidlo OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmeniť audio zariadenie v aplikácii 
Cisco Jabber for Mac 

1. Kliknite na položku   a vyberte možnosť 
Použiť môj počítač na hovory.

2. Kliknite na položku Predvoľby zvuku a videa 
a vyberte položku Náhlavná súprava Cisco 
v každom poli zvuku.

3. Kliknite na položku  , ak si chcete vypočuť 
aktuálne nastavenie hlasitosti.
Posuvníkmi môžete upraviť hlasitosť 
reproduktora a citlivosť mikrofónu.

4. Kliknite na tlačidlo OK.
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