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So d'alta pressió: no escolteu nivells de volum elevat durant llargs períodes
per evitar possibles danys auditius.
Quan connecteu els auriculars, reduïu el volum de l'altaveu dels auriculars abans
de posar-vos-els. Si recordeu reduir el volum abans de treure-us els auriculars,
el volum inicial serà més baix quan torneu a connectar els auriculars.
Tingueu en compte el vostre entorn. Quan feu servir els auriculars, es poden
bloquejar sons externs importants, especialment en casos d'emergència o en
entorns sorollosos. No feu servir els auriculars mentre conduïu. No deixeu
els auriculars o els cables dels auriculars en una zona on les persones o les
mascotes puguin ensopegar-hi. Superviseu sempre els nens que estiguin
a prop dels auriculars o dels cables dels auriculars.
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Respondre una trucada

Ajustament dels greus i aguts dels auriculars

Premeu

1. Premeu Aplicacions

al controlador en línia.

Finalitzar una trucada
Manteniu premut
2 segons.

al controlador en línia durant

Rebutjar una trucada
Premeu

dues vegades al controlador en línia.

Ajusteu el volum
Premeu

i

al controlador en línia.

Silenciar-vos durant una trucada
Premeu

al controlador en línia.

Activar el vostre so durant una trucada
Premeu

al controlador en línia.

Posar una trucada en espera i reprendre
una trucada
1. Premeu

al controlador en línia.

2. Opcional: seleccioneu la trucada que voleu
reprendre.
3. Premeu

al controlador en línia.

.

2. Seleccioneu Accessoris.
3. Ressalteu Auriculars de Cisco a la llista
i premeu Configuració.
4. Seleccioneu Altaveu > Ajust.
5. Premeu el clúster de navegació a l’esquerra
o a la dreta per fer l'ajust.

6. Premeu Sortir per aplicar i conservar
la configuració.

Provar el micròfon de l'auricular
1. Premeu Aplicacions

.

2. Seleccioneu Accessoris.

6. Premeu Sortir per aplicar i conservar
la configuració.

3. Ressalteu Auriculars de Cisco a la llista
i premeu Configuració.

Ajustament del retorn de l'altaveu dels
auriculars

5. Premeu Gravar i parleu al micròfon.

1. Premeu Aplicacions

.

2. Seleccioneu Accessoris.
3. Ressalteu Auriculars de Cisco a la llista
i premeu Configuració.

4. Seleccioneu Micròfon > Prova.
6. Premeu Reproduir quan acabeu de
parlar i escolteu l'enregistrament de prova.
El temps màxim d'enregistrament és de
20 segons.

4. Seleccioneu Altaveu > To local.
5. Seleccioneu la configuració de to local desitjada.
La configuració de to local per defecte
és Molt baix.
6. Premeu Establir per aplicar i conservar la
configuració.

Per obtenir més informació, visiteu:
http://www.cisco.com/go/ipphones/8800
http://www.cisco.com/go/headsets

Ajustar el volum del micròfon de l'auricular
1. Premeu Aplicacions

.

2. Seleccioneu Accessoris.
3. Ressalteu Auriculars de Cisco a la llista
i premeu Configuració.
4. Seleccioneu Micròfon > Guany.
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5. Premeu el clúster de navegació a l’esquerra
o a la dreta per ajustar el volum.
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