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Visok zvočni tlak – izogibajte se dolgotrajnem poslušanju pri visokih ravneh
glasnosti, da preprečite morebitne poškodbe sluha.
Ko priključite naglavno slušalko, zmanjšajte glasnost, preden si jo nataknete.
Če se spomnite, da pred snemanjem naglavne slušalke zmanjšate glasnost,
bo ta nižja, ko si spet nataknete naglavno slušalko.
Bodite pozorni na okolico. Ko uporabljate naglavno slušalko, lahko ta blokira
pomembne zunanje zvoke, zlasti v nujnih primerih ali v hrupnih okoljih. Naglavne
slušalke ne uporabljajte med vožnjo. Naglavne slušalke ali kablov zanjo ne
puščajte tako, da bi se lahko drugi ljudje ali hišni ljubljenčki spotaknili čeznje.
Bodite pozorni na otroke, ki so v bližini naglavne slušalke ali kablov zanjo.
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Prevzemanje klica
Pritisnite

na linijskem krmilniku.

Končanje klica
Zadržite

na linijskem krmilniku za 2 sekundi.

Zavrnitev klica
Dvakrat pritisnite

na linijskem krmilniku.

Prilagajanje glasnosti
pritisnite

in

na linijskem krmilniku.

Izklop zvoka med klicem
Pritisnite

na linijskem krmilniku.

Vklop zvoka med klicem
Pritisnite

na linijskem krmilniku

Preklop klica na čakanje in nadaljevanje
klica
1. Pritisnite

na linijskem krmilniku.

2. Izbirno: izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Pritsnite

na linijskem krmilniku.

Prilagoditev visokih in nizkih tonov
za naglavno slušalko
1. Pritisnite Aplikacije

.

2. Izberite Dodatki.
3. Označite Naglavna slušalka Cisco na
seznamu in pritisnite Nastavitev.
4. Izberite Zvočnik > Uglasitev zvočnikov.
5. Gručo za krmarjenje pritisnite v levo ali desno,
da prilagodite uglasitev.

4. Izberite Mikrofon > Pridobi.
5. Pritisnite navigacijsko vrstico, v levo ali desno,
da prilagodite glasnost.
6. Pritisnite Izhod, da uporabite in ohranite svojo
nastavitev.

Preskusite mikrofon naglavne slušalke
1. Pritisnite Aplikacije

.

2. Izberite Dodatki.

6. Pritisnite Izhod, da uporabite in ohranite svojo
nastavitev.

3. Označite naglavna slušalka Cisco na seznamu
in pritisnite Nastavitev.

Prilagoditev povratnega odziva zvočnika
naglavne slušalke

5. Pritisnite Snemanje in govorite v mikrofon.

1. Pritisnite Aplikacije

.

2. Izberite Dodatki.

4. Izberite Mikrofon > Preskusi.
6. Ko nehate govoriti, pritisnite Predvajaj,
in poslušajte preskusni posnetek.
Najdaljši čas snemanja je 20 sekund.

3. Označite Naglavna slušalka Cisco na
seznamu in pritisnite Nastavitev.
4. Izberite Zvočnik > Presluh.
5. Izberite želeno nastavitev presluha slušalke.
Privzeta nastavitev presluha slušalke je zelo
nizko.
6. Pritisnite Nastavi, da uveljavite in shranite
nastavitve.

Za več informacij si oglejte:
http://www.cisco.com/go/ipphones/8800
http://www.cisco.com/go/headsets

Prilagoditev glasnosti mikrofona naglavnih
slušalk
1. Pritisnite Aplikacije

.

2. Izberite Dodatki.
3. Označite Naglavna slušalka Cisco na
seznamu in pritisnite Nastavitev.
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