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Binnenkomend gesprek

Knippert rood

Actieve oproep

Ononderbroken rood

Binnenkomend gesprek

Knippert groen

Actieve oproep

Ononderbroken groen

Gedempt gesprek

Ononderbroken groen
Ononderbroken rood

Hoge geluidsdruk: vermijd luisteren op hoog volumeniveau voor langere
perioden om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.
Wanneer u de headset aansluit, dient u het volume van de luidspreker te
verlagen voordat u de headset opzet. Als u niet vergeet het volume te verlagen
voordat u de headset afzet, staat het volume lager wanneer u de headset weer
opnieuw aansluit.
Wees u bewust van uw omgeving. Wanneer u uw headset gebruikt, kan
deze belangrijke externe geluiden blokkeren, met name bij noodgevallen of
in lawaaierige omgevingen. Gebruik de headset niet tijdens het rijden. Laat
de headset of de headsetkabels niet achter in een ruimte waar personen
of huisdieren erover kunnen struikelen. Let altijd op kinderen in de buurt van
uw headset of headsetkabels.
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Een gesprek beantwoorden
Druk op

op de in-line controller.

De lage en hoge tonen van uw headset
aanpassen

Uw volume aanpassen

1. Druk op Toepassingen
.
2. Kies Status > Accessories.
3. Markeer Cisco Headset in de lijst en druk
op Instel.
4. Kies Luidspreker > Instellen.
5. Druk op het navigatiecluster, links of rechts,
om de stemming aan te passen.
6. Druk op Opslaan om de instelling toe
te passen.

Uzelf dempen tijdens een gesprek

De feedback van de luidspreker van uw
headset aanpassen

Een gesprek beëindigen
Houd de in-line controller 2 seconden lang
ingedrukt.

Een gesprek weigeren
Druk op
Druk op

Druk op

tweemaal op de in-line controller.
en

op de in-line controller.

op de in-line controller.

Het dempen van uzelf opheffen tijdens
een gesprek
Druk op

op de in-line controller.

Een gesprek in de wacht zetten en
hervatten
1. Press

on the in-line controller.

2. Optioneel: kies het gesprek dat u wilt
hervatten.
3. Druk op

op de in-line controller.

1. Druk op Toepassingen
.
2. Kies Status > Accessories.
3. Markeer Cisco Headset in de lijst en druk
op Instel.
4. Kies Luidspreker en selecteer vervolgens
Zijtoon.
5. Druk op het navigatiecluster, links of rechts,
om de zijtoon aan te passen.
De standaardwaarde voor zijtoon is laag.
6. Druk op Inst. om uw instellingen toe te passen
en te behouden

De microfoon van uw headset testen
1. Druk op Toepassingen

.

2. Kies Status > Accessories.
3. Markeer Cisco Headset in de lijst en druk
op Instel.
4. Kies Microfoon > Testen.
5. Druk op Opnemen en spreek in de microfoon.
6. Druk op Weergeven zodra u klaar bent met
inspreken en luister naar de testopname.
De maximale opnametijd is 20 seconden.

Bezoek voor meer informatie:
http://www.cisco.com/go/mpp
http://www.cisco.com/go/headsets

Het microfoonvolume van uw headset
aanpassen
1. Druk op Toepassingen
.
2. Kies Status > Accessories.
3. Markeer Cisco Headset in de lijst en druk
op Instel.
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4. Kies Microfoon > Gain.
5. Druk op het navigatiecluster, links of rechts,
om het volume aan te passen.
6. Druk op Opslaan om de instelling toe te
passen.
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