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Ātrā atsauču rokasgrāmata

Liels skaņas spiediens — lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, izvairieties 
no ilgstošas klausīšanās lielā skaļumā.

Iespraužot austiņas, samaziniet austiņu skaļruņa skaļumu, pirms ieslēdzat 
austiņas. Ja atcerēsities samazināt skaļumu pirms austiņu noņemšanas, skaļums 
būs mazāks, kad atkal austiņas iespraudīsit.

Sekojiet apkārt notiekošajam. Izmantojot austiņas, var tikt bloķētas svarīgas 
ārējās skaņas, it sevišķi ārkārtas situācijās vai trokšņainā vidē. Neizmantojiet 
austiņas, vadot transportlīdzekli. Neatstājiet austiņas vai austiņu kabeļus vietās, 
kur cilvēki vai dzīvnieki var aiz tiem aizķerties. Vienmēr uzraugiet bērnus, kuri 
atrodas austiņu vai austiņu kabeļu tuvumā.

Ienākošais zvans Mirgo zaļā krāsā

Aktīvais zvans Pastāvīgi zaļš 

Zvans ar izslēgtu 
skaņu

Pastāvīgi zaļš

Pastāvīgi sarkans

Ienākošais zvans Mirgo sarkanā krāsā

Aktīvais zvans Pastāvīgi sarkans 
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Atbildēšana uz zvanu
Līnijas kontrolierī nospiediet .

Zvana beigšana
Līnijas kontrolierī 2 sekundes turiet nospiestu .

Zvana noraidīšana
Līnijas kontrolierī divreiz nospiediet .

Regulējiet skaļumu

Līnijas kontrolierī nospiediet  un .

Mikrofona izslēgšana zvana laikā
Līnijas kontrolierī nospiediet .

Mikrofona ieslēgšana zvana laikā
Līnijas kontrolierī nospiediet 

Zvana aizturēšana un atsākšana 
1. Līnijas kontrolierī nospiediet .
2. Neobligāti: atlasiet zvanu, ko vēlaties atsākt.

3. Līnijas kontrolierī nospiediet .

 
 
 
 
 
 

Basa un augsto frekvenču skaņu 
pielāgošana austiņās
1. Nospiediet Lietotnes .
2. Izvēlieties Piederumi.
3. Sarakstā iezīmējiet elementu Cisco austiņas 

un nospiediet Iestatīšana.
4. Izvēlieties Skaļrunis > Regulēšana.
5. Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi vai pa labi, 

lai pielāgotu regulēšanu.
6. Nospiediet Iziet, lai lietotu un saglabātu 

šo iestatījumu.

Austiņu skaļruņa reakcijas pielāgošana
1. Nospiediet Lietotnes .
2. Izvēlieties Piederumi.
3. Sarakstā iezīmējiet elementu Cisco austiņas 

un nospiediet Iestatīšana.
4. Izvēlieties Skaļrunis > Blakus trokšņi.
5. Izvēlieties vajadzīgo blakus trokšņu iestatījumu. 

Blakus trokšņu iestatījuma noklusētā vērtība 
ir Ļoti klusi.

6. Nospiediet Iestatīt, lai lietotu un saglabātu 
savus iestatījumus.

Austiņu mikrofona skaļuma pielāgošana
1. Nospiediet Lietotnes .
2. Izvēlieties Piederumi.
3. Sarakstā iezīmējiet elementu Cisco austiņas 

un nospiediet Iestatīšana.
4. Izvēlieties Mikrofons > Iegūt.

5. Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi vai pa labi, 
lai pielāgotu skaļumu.

6. Nospiediet Iziet, lai lietotu un saglabātu 
šo iestatījumu.

Austiņu mikrofona pārbaude
1. Nospiediet Lietotnes .
2. Izvēlieties Piederumi.
3. Sarakstā iezīmējiet elementu Cisco austiņas 

un nospiediet Iestatīšana.
4. Izvēlieties Mikrofons > Pārbaude.
5. Nospiediet Ierakstīt un runājiet mikrofonā.
6. Kad beidzat runāt, nospiediet Atskaņot 

un noklausieties pārbaudes ierakstu. 
Maksimālais ieraksta laiks ir 20 sekundes.
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