„Cisco“ ausinės 521 ir „Cisco“ ausinės 522

Trumpasis vadovas

„Cisco IP Phone“ 8851, 8861, 8865 ir 8865NR „Cisco Unified Communications Manager“

Gaunamasis
skambutis
Aktyvus
skambutis

Gaunamasis
skambutis
Aktyvus
skambutis
Nutildytas
skambutis

Mirksinti raudona
Nemirksinti raudona

Mirksinti žalia
Nemirksinti žalia
Nemirksinti žalia
Nemirksinti raudona

Didelis garso slėgis – vengti klausytis dideliu garsumo lygiu ilgą laiką, kad
išvengtumėte galimo klausos pažeidimo.
Kai prijungiate ausines, sumažinkite ausinių garsiakalbio garsumą prieš
užsidėdami ausines. Jei nepamiršite sumažinti garsumo prieš nusiimdami
ausines, iš naujo jas prijungus garsumas bus mažesnis.
Būkite dėmesingi aplinkai. Kai naudojate ausines, jos gali slopinti svarbius
išorinius garsus, ypač nelaimių atvejais arba triukšmingoje aplinkoje. Nenaudokite
ausinių vairuodami. Nepalikite ausinių arba ausinių laidų, kur už jų gali užkliūti
žmonės arba gyvūnai. Visada prižiūrėkite vaikus, esančius greta ausinių arba
ausinių laidų.

„Cisco“ ausinės 521 ir „Cisco“ ausinės 522

Trumpasis vadovas

„Cisco IP Phone“ 8851, 8861, 8865 ir 8865NR „Cisco Unified Communications Manager“
Atsiliepti į skambutį

Ausinių žemų ir aukštų dažnių suderinimas

Paspauskite

1. Spauskite programų

eilutės valdiklyje.

2. Rinkitės Priedai.

Baigti skambutį
Sulaikykite

eilutės valdiklyje 2 sekundes.

Atmesti skambutį
Paspauskite

mygtuką.

du kartus eilutės valdiklyje.

3. Sąraše paryškinkite „Cisco“ ausinės
ir paspauskite Sąranka.
4. Pasirinkite Garsiakalbis > Derinimas.
5. Paspauskite naršymo ratuko kairiąją arba
dešiniąją dalį, kad reguliuotumėte garso dažnį.

5. Paspauskite naršymo ratuko kairiąją arba
dešiniąją dalį, kad derintumėte garsumą.
6. Paspauskite Išėjimas, kad pritaikytumėte
ir išsaugotumėte savo nustatymus.

Ausinių mikrofono tikrinimas
1. Spauskite programų

mygtuką.

2. Pasirinkite Priedai.

6. Paspauskite Išėjimas, kad pritaikytumėte
ir išsaugotumėte savo nustatymus.

3. Sąraše paryškinkite „Cisco“ ausines
ir paspauskite Sąranka.

Mikrofono nutildymas skambučio metu

Ausinių garsiakalbio grįžtamojo ryšio
suderinimas

5. Paspauskite Įrašyti ir kalbėkite į mikrofoną.

Paspauskite

1. Spauskite programų

Suderinti garsumą
Paspauskite

ir

eilutės valdiklyje.

eilutės valdiklyje.

Mikrofono įjungimas skambučio metu
Paspauskite

eilutės valdiklyje.

Skambučio sulaikymas ir tęsimas
1. Paspauskite

eilutės valdiklyje.

2. Pasirinktinai: rinkitės skambutį, kuri norite tęsti.
3. Paspauskite

eilutės valdiklyje.

mygtuką.

2. Pasirinkite Priedai.

4. Pasirinkite Mikrofonas > Tikrinti.
6. Baigę kalbėti paspauskite Groti ir klausykitės
bandomojo įrašo.
Maksimalus įrašymo laikas yra 20 sekundžių.

3. Sąraše paryškinkite „Cisco“ ausinės
ir paspauskite Sąranka.
4. Rinkitės Garsiakalbis > Pagalbinis tonas.
5. Rinkitės norimą pagalbinio tono nustatymą.
Numatytasis pagalbinio tono nustatymas
yra „Labai tylus“.
6. Paspauskite Nustatyti, kad pritaikytumėte
ir išsaugotumėte savo nustatymus.

Daugiau informacijos rasite:
http://www.cisco.com/go/ipphones/8800
http://www.cisco.com/go/headsets

Ausinių mikrofono garsumo derinimas
1. Spauskite programų

mygtuką.

2. Pasirinkite Priedai.
3. Sąraše paryškinkite „Cisco“ ausinės
ir paspauskite Sąranka.
4. Pasirinkite Mikrofonas > Įgyti.
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