
Náhlavní souprava Cisco 521 a Cisco 522
Pro telefony Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 a 8865NR na systému Cisco Unified Communications Manager

Stručná referenční příručka

Vysoký akustický tlak – vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké úrovni 
hlasitosti, abyste zabránili možnému poškození sluchu.

Když připojujete náhlavní soupravu, snižte před jejím nasazením hlasitost 
reproduktoru náhlavní soupravy. Když si zvyknete snížit hlasitost před sundáním 
náhlavní soupravy, bude hlasitost při příštím zapojení náhlavní soupravy vždy nižší.

Mějte na paměti své okolí. Náhlavní souprava může při použití blokovat důležité 
externí zvuky, obzvláště pak v případě nouzových situací a v hlučném prostředí. 
Náhlavní soupravu nepoužívejte při řízení. Náhlavní soupravu ani její kabely 
nenechávejte v místech, kde by o ně mohli zakopnout lidé nebo zvířata. Na děti, 
které jsou v blízkosti náhlavní soupravy nebo příslušných kabelů, vždy dohlížejte.
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Přijetí hovoru
Stiskněte tlačítko  ovladače linky.

Ukončení hovoru
Přidržte  ovladač linky na 2 sekundy.

odmítnutí hovoru,
Dvakrát stiskněte tlačítko  ovladače linky.

Úprava hlasitosti
Stiskněte  a  na ovladači linky.

Vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru
Stiskněte tlačítko  ovladače linky.

Zrušení vypnutí vlastního mikrofonu 
během hovoru
Stiskněte tlačítko  ovladače linky

Přidržení hovoru a pokračování v něm 
1. Stiskněte tlačítko  ovladače linky.
2. Volitelně: Vyberte hovor, v němž chcete 

pokračovat.

3. Stiskněte tlačítko  ovladače linky.

 
 
 
 
 

Úprava nastavení hloubek a výšek 
náhlavní soupravy
1. Stiskněte tlačítko Aplikace .
2. Vyberte možnost Příslušenství.
3. Vyberte Cisco náhlavní soupravu v seznamu 

a stiskněte tlačítko Nastavení.
4. Vyberte Reproduktor > Ladění.
5. Stisknutím navigačního kruhu vlevo nebo 

vpravo proveďte ladění.
6. Stiskněte tlačítko, Konec chcete-li nastavení 

použít a uložit.

Úprava nastavení zpětné vazby 
reproduktoru náhlavní soupravy
1. Stiskněte tlačítko Aplikace .
2. Vyberte možnost Příslušenství.
3. Vyberte Cisco náhlavní soupravu v seznamu 

a stiskněte tlačítko Nastavení.
4. Vyberte Reproduktor > Připoslech.
5. Vyberte požadované příposlech soupravy 

nastavení. 
Příposlech soupravy ve výchozím nastavení 
je velmi nízký.

6. Stiskněte tlačítko Nastavení, chcete-li 
nastavení použít a uložit.

Úprava nastavení hlasitosti mikrofonu 
náhlavní soupravy
1. Stiskněte tlačítko Aplikace .
2. Vyberte možnost Příslušenství.

3. Vyberte Cisco náhlavní soupravu v seznamu 
a stiskněte tlačítko Nastavení.

4. Vyberte možnost Mikrofon > Zisk.
5. Stisknutím navigačního kruhu vlevo nebo 

vpravo upravte nastavení hlasitosti.
6. Stiskněte tlačítko, Konec chcete-li nastavení 

použít a uložit.

Test mikrofonu náhlavní soupravy
1. Stiskněte tlačítko Aplikace .
2. Vyberte možnost Příslušenství.
3. Vyberte v seznamu náhlavní soupravu Cisco 

a stiskněte tlačítko Nastavení.
4. Vyberte Mikrofon > Test.
5. Stiskněte tlačítko Nahrát a řekněte něco 

na mikrofon.
6. Až přestanete mluvit, stiskněte tlačítko 

Přehrát a poslechněte si zkušební nahrávku. 
Maximální doba nahrávání je 20 sekund.
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