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Голямо звуково налягане—Избягвайте да слушате при високо ниво на силата
на звука за продължителни периоди, за да предотвратите увреждане на слуха.
Когато включите слушалките си, намалете силата на звука на говорителя
им преди да си ги поставите. Ако намалите силата на звука на слушалките
преди да ги свалите, силата на звука ще започне от по-ниско ниво, когато
ги включите отново.
Имайте предвид обкръжението си. Когато използвате слушалките,
е възможно да блокирате важни външни звуци, особено в опасни или
шумни среди. Не използвайте слушалки, когато шофирате. Не оставяйте
слушалките или техния кабел на места, където могат да препънат хора
или животни. Винаги наблюдавайте децата, които се намират в близост
до слушалките или техните кабели.
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Отговаряне на повикване
Натиснете

на контролера за вътрешни линии.

Приключване на повикване
Задръжте на контролера за вътрешни линии
за 2 секунди.

Отхвърляне на повикване
Натиснете два пъти на контролера за
вътрешни линии.

Регулиране на силата на звука
Натиснете

и

на контролера на линията.

Заглушаване на собствения глас при
повикване
Натиснете

на контролера за линия.

Отмяна на заглушването на собствения
глас при повикване
Натиснете

на контролера на линията.

Поставяне на повикване в задържане
и възобновяване на повикване
1. Натиснете

на контролера на линията.

2. Опция: Изберете повикването, което искате
да възобновите.
3. Натиснете

на контролера на линията.

Регулиране на басите и тенорите
на слушалките
1. Натиснете Приложения

.
2. Изберете Принадлежности.
3. Маркирайте Слушалки Cisco в списъка
и натиснете Настройка.
4. Изберете Говорител > Настройка.
5. Натиснете групата за навигация наляво
или надясно, за да регулирате настройката.
6. Натиснете Изход, за да приложите
и съхраните настройката.

Настройка на обратната връзка на
говорителя на слушалките
1. Натиснете Приложения

.

2. Изберете Принадлежности.
3. Маркирайте Cisco слушалки в списъка
и натиснете Настройка.
4. Изберете Говорител > Страничен тон.
5. Изберете желаната настройка на
страничен тон.
Настройката по подразбиране за
страничен тон е „Много нисък“.
6. Натиснете Задаване, за да приложите
и запазите настройките.

Настройка на силата на звука
на микрофона на слушалката
1. Натиснете Приложения

.

2. Изберете Принадлежности.
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3. Маркирайте Слушалки Cisco в списъка
и натиснете Настройка.
4. Изберете Микрофон > Усилване.
5. Натиснете групата за навигация наляво
или надясно, за да регулирате силата
на звука.
6. Натиснете Изход, за да приложите
и съхраните настройката.

Тестване на микрофона на слушалката
1. Натиснете Приложения

.

2. Изберете Принадлежности.
3. Маркирайте „Слушалки Cisco“ в списъка
и натиснете Настройка.
4. Изберете Микрофон > Тест.
5. Натиснете Запис и говорете в микрофона.
6. Натиснете Възпроизвеждане, когато
спрете да говорите и слушайте тестовия
запис.
Максималното време за запис е 20 секунди.

За повече информация вижте:
http://www.cisco.com/go/ipphones/8800
http://www.cisco.com/go/headsets

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани
търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други
страни. За да видите списък с търговските марки на Cisco, отидете
на следния URL адрес: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските
марки на трети страни, които се споменават, са собственост на
съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“
не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която
и да е друга компания. (1110R)

