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Lühijuhend

Kõrge helirõhk — võimaliku kuulmiskahjustuse ärahoidmiseks vältige pikaaegset 
kuulamist helitugevuse kõrgetel tasemetel.

Kui peakompleti ühendate, siis enne selle kasutamist vähendage peakomplekti 
kõlari helitugevust. Kui teil on meeles helitugevust enne peakomplekti peast võtmist 
vähendada, on selle helitugevus järgmisel korral, kui komplekti ühendate, väiksem.

Jälgige ümbrust. Peakomplekti kasutamisel ei pruugi teieni kosta olulised 
välishelid, eriti hädaolukordades või mürarohkes keskkonnas. Ärge kandke 
peakomplekti sõiduki juhtimise ajal. Ärge jätke peakomplekti või selle juhtmeid 
kohta, kus inimesed või lemmikloomad võivad nende otsa komistada. Jälgige 
alati lapsi, kes on teie peakomplekti või selle juhtmete lähedal.
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Kõnele vastamine
Vajutage reakontrollerit .

kõne lõpetamine
Vajutage reakontrollerit  ja hoidke all kaks sekundit.

kõnest keeldumine
Vajutage reakontrollerit  kaks korda.

Helitugevuse kohandamine

Vajutage reakontrollerit  ja .

Enda kõne vaigistamine
Vajutage reakontrollerit .

Enda kõne vaigistamise tühistamine
Vajutage reakontrollerit 

Kõne ootelepanek ja kõne jätkamine 
1. Vajutage reakontrollerit  .
2. Valikuline: valige kõne, mida soovite jätkata.

3. Vajutage reakontrollerit  .

 
 
 
 
 

Peakomplekti bassi ja kõrgete toonide 
kohandamine
1. Vajutage nuppu Rakendused .
2. Valige Lisatarvikud.
3. Tõstke loendis esile Cisco peakomplekt  

ja vajutage Seadistamine.
4. Valige Kõlar > Häälestamine.
5. Häälestamise reguleerimiseks vajutage 

juhtnupu vasakut või paremat osa.
6. Seadistuste rakendamiseks ja säilitamiseks 

vajutage Välju.

Peakomplekti kõlari tagasiside kohandamine
1. Vajutage Rakendused .
2. Valige Lisatarvikud.
3. Tõstke loendis esile Cisco peakomplekt  

ja vajutage Seadistamine.
4. Valige Kõlar > Kõrvalheli.
5. Valige kõrvalheli soovitud säte. 

Kõrvalheli vaikesäte on Väga madal.
6. Seadistuste rakendamiseks ja säilitamiseks 

vajutage Määra.

Peakomplekti mikrofoni helitugevuse 
kohandamine
1. Vajutage Rakendused .
2. Valige Lisatarvikud.
3. Tõstke loendis esile Cisco peakomplekt  

ja vajutage Seadistamine.
4. Valige Mikrofon > Võimendus.

5. Helitugevuse kohandamiseks vajutage 
juhtnupu vasakut või paremat osa.

6. Seadistuste rakendamiseks ja säilitamiseks 
vajutage Välju.

Peakomplekti mikrofoni testimine
1. Vajutage Rakendused .
2. Valige Lisatarvikud.
3. Tõstke loendis esile Cisco peakomplekt  

ja vajutage Seadistamine.
4. Valige Mikrofon > Testi.
5. Vajutage Salvesta ja rääkige mikrofoni.
6. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage  

Esita ja kuulake testsalvestist. 
Maksimaalne salvestusaeg on 20 sekundit.
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