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Högt ljudtryck – Undvik att lyssna på hög volym under längre perioder för 
att slippa hörselskador.

När du har anslutit headsetet sänker du volymen på högtalaren innan du tar 
på dig headsetet. Om du kommer ihåg att sänka volymen innan du tar av dig 
headsetet vet du att volymen är låg när du ansluter headsetet nästa gång.

Tänk på din omgivande miljö. När du använder headset kan det utestänga viktiga 
externa ljud, särskilt i nödsituationer eller i bullrig miljö. Använd inte headsetet 
när du kör bil. Lägg inte headsetet eller headsetsladdarna på en plats där 
personer eller husdjur kan snubbla över dem. Övervaka alltid barn som vistas 
i närheten av ditt headset eller dina headsetkablar.

Inkommande samtal Blinkande grönt ljus

Aktivt samtal Stadigt grönt ljus 

Mikrofonen avstängd
Stadigt grönt ljus

Stadigt rött ljus

Inkommande samtal Blinkande rött

Aktivt samtal Stadigt rött ljus 
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Besvara ett samtal
Tryck  på inline-styrenheten.

Avsluta ett samtal
Håll  på inline-styrenheten i 2 sekunder.

Avvisa ett samtal
Tryck på  två gånger på inline-styrenheten.

Justera volymen
tryck på  och  på styrenheten i raden.

Stänga av din mikrofon i ett samtal
Tryck på  på inline-styrenheten.

Slå på ljudet på din mikrofon i ett 
samtal Tryck på  på inline-styrenheten

Sätta ett samtal i vänteläge och 
återuppta ett samtal 
1. Tryck på  på inline-styrenheten.
2. Valfritt: Välj samtalet som du vill återuppta.

3. Tryck på  på inline-styrenheten.

 
 
 
 
 

Justera headsetets bas och diskant
1. Tryck på Program .
2. Välj Tillbehör.
3. Markera Cisco Headset i listan och tryck 

på inställning.
4. Välj högtalare > Finjustering.
5. Tryck navigeringsklustret åt vänster eller 

höger för att finjustera.
6. Tryck på Avsluta för att använda och 

behålla inställningen.

Justera headsetets högtalarljud
1. Tryck på Program .
2. Välj Tillbehör.
3. Markera Cisco Headset i listan och tryck 

på Inställning.
4. Välj Högtalare > Sidoton.
5. Välj önskad inställning för sidoton. 

Standardinställningen för sidoton är 
mycket låg.

6. Tryck på Ange för att använda och behålla 
inställningarna.

Justera headsetets mikrofonvolym
1. Tryck på Program .
2. Välj Tillbehör.
3. Markera Cisco Headset i listan och 

tryck på Inställning.
4. Välj Mikrofon > Förstärkning.

5. Tryck navigeringsklustret åt vänster eller 
höger för att justera volymen.

6. Tryck på Avsluta för att använda och behålla 
inställningen.

Testa headsetmikrofonen
1. Tryck på Program .
2. Välj Tillbehör.
3. Markera Cisco Headset i listan och tryck 

på Inställning.
4. Välj Mikrofon > Test.
5. Tryck på Spela in och tala i mikrofonen.
6. Tryck på Spela upp när du har talat klart 

och lyssna på testinspelningen. 
Maximal inspelningstid är 20 sekunder.
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