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Za Cisco Jabber

Vodnik za hitri začetek

Visok zvočni tlak – izogibajte se dolgotrajnem poslušanju pri visokih ravneh 
glasnosti, da preprečite morebitne poškodbe sluha.

Ko priključite naglavno slušalko, zmanjšajte glasnost, preden si jo nataknete. 
Čese spomnite, da pred snemanjem naglavne slušalke zmanjšate glasnost, 
bo ta nižja, ko si spet nataknete naglavno slušalko.

Bodite pozorni na okolico. Ko uporabljate naglavno slušalko, lahko ta blokira 
pomembne zunanje zvoke, zlasti v nujnih primerih ali v hrupnih okoljih. Naglavne 
slušalke ne uporabljajte med vožnjo. Naglavne slušalke ali kablov zanjo ne 
puščajte tako, da bi se lahko drugi ljudje ali hišni ljubljenčki spotaknili čeznje. 
Bodite pozorni na otroke, ki so v bližini naglavne slušalke ali kablov zanjo.

Dohodni klic Utripa zeleno

Aktivni klic Sveti zeleno 

Zvok klica 
izklopljen

Sveti zeleno

Sveti rdeče

Dohodni klic Utripa rdeče

Aktivni klic Sveti rdeče 
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Prevzemanje klica
Pritisnite  na linijskem krmilniku.

Končanje klica
Zadržite  na linijskem krmilniku za 2 sekundi.

Zavrnitev klica
Dvakrat pritisnite  na linijskem krmilniku.

Prilagajanje glasnost 
pritisnite  in  na linijskem krmilniku.

Izklop zvoka med klicem
Pritisnite  na linijskem krmilniku.

Vklop zvoka med klicem
Pritisnite  na linijskem krmilniku

Preklop klica na čakanje in nadaljevanje klica 
1. Pritisnite  na linijskem krmilniku.
2. Izbirno: izberite klic, ki ga želite nadaljevati.

3. Pritsnite  na linijskem krmilniku.

 
 
 
 
 
 

Spreminjanje zvočne naprave 
v programu Cisco Jabber 
za  Windows 

1. Kliknite  in izberite Za klice uporabi moj 
računalnik.

2. Kliknite Možnosti zvoka in za vsako zvočno 
polje izberite naglavno slušalko Cisco.

3. Kliknite  , če želite slišati glasnost pri 
trenutni nastavitvi.
Glasnost zvočnika in občutljivost mikrofona 
lahko nastavite z drsniki za glasnost in 
občutljivost mikrofona.

4. Kliknite OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spreminjanje zvočne naprave 
v programu Cisco Jabber  
za Mac 

1. Kliknite   in izberite Za klice uporabi moj 
računalnik.

2. Kliknite Nastavitve zvoka/videa in za vsako 
zvočno polje izberite naglavno slušalko Cisco.

3. Kliknite  , če želite slišati glasnost pri 
trenutni nastavitvi.
Glasnost zvočnika in občutljivost mikrofona 
lahko nastavite z drsniki za glasnost in 
občutljivost mikrofona.

4. Kliknite OK.

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni 
znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij 
v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, 
pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene 
blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba 
besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem 
Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)
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