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Yüksek Ses Basıncı—Olası işitme zararını önlemek için uzun süre yüksek 
ses seviyesinde dinlemekten kaçının.

Kulaklığınızı bağlayınca, düşük, kulaklığı takmadan önce kulaklık hoparlörünün 
ses seviyesini azaltın. Kulaklığı çıkarmadan önce ses seviyesini azaltmayı 
unutmazsanız, kulaklığı yeniden taktığınızda ses düşük seviyeden başlar.

Bulunduğunuz ortama dikkat edin. Kulaklığınız kullanılırken özellikle acil durumlarda 
veya gürültülü ortamlarda önemli dış seslerin duyulmasını engelleyebilir. Kulaklığı 
sürüş sırasında kullanmayın. Kulaklığınızı veya kulaklık kablolarını insanların veya 
evcil hayvanların takılıp düşebileceği bir yerde bırakmayın. Kulaklığınızın veya 
kulaklık kablolarının yakınında bulunan çocukları her zaman gözetim altında tutun.

Gelen arama Yeşil yanıp sönüyor

Aktif çağrı Sabit yeşil 

Sessize 
alınan çağrı

Sabit yeşil

Sabit kırmızı

Gelen arama Yanıp sönen kırmızı

Aktif çağrı Sabit kırmızı 
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Çağrı cevaplama
Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.

Çağrıyı bitirme
Hat içi kumanda aygıtında  düğmesini 2 saniye 
boyunca basılı tutun.

Çağrı reddetme
Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine iki 
kez basın.

Sesi ayarlayın
Hat içi kumanda aygıtında  ve  düğmelerine 
basın.

Çağrı sırasında kendinizi sessize alma
Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.

Çağrı sırasında kendinizi sessize almayı 
iptal etme
Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın

Çağrıyı beklemeye alma ve sürdürme 
1. Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.
2. İsteğe bağlı: Sürdürmek istediğiniz çağrıyı 

seçin.

3. Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.

 
 
 
 

Kulaklığınızın Bas ve Tiz Ayarlarını Yapma
1. Uygulamalar 'a basın.
2. Aksesuarlar'ı seçin.
3. Listede Cisco Kulaklık'ı vurgulayın 

ve Kurulum'a basın.
4. Hoparlör > Ayarlama'yı seçin.
5. Frekans ayarı yapmak için Gezinme tuş 

grubuna sağa veya sola doğru basın.
6. Ayarınızı uygulamak ve korumak için Çık'a 

basın.

Kulaklık hoparlörünüzün yankısını ayarlama
1. Uygulamalar 'a basın.
2. Aksesuarlar'ı seçin.
3. Listede Cisco Kulaklık'ı vurgulayın 

ve Kurulum'a basın.
4. Hoparlör > Yan Ton seçeneklerini belirleyin.
5. İstediğiniz yan ton ayarını seçin. 

Varsayılan yan ton ayarı Çok Düşük'tür.
6. Ayarınızı uygulamak ve korumak için  

Ayarla'ya basın.

Kulaklık mikrofonunuzun ses seviyesini 
ayarlama
1. Uygulamalar 'a basın.
2.  Aksesuarlar'ı seçin.
3. Listede Cisco Kulaklık'ı vurgulayın ve 

Kurulum'a basın.
4. Mikrofon > Artış'ı seçin.

5. Sesi ayarlamak için Gezinme tuş grubuna sola 
veya sağa doğru basın.

6. Ayarınızı uygulamak ve korumak için Çık'a basın.

Kulaklık mikrofonunuzu test etme
1. Uygulamalar 'a basın.
2. Aksesuarlar'ı seçin.
3. Listede Cisco Kulaklık'ı vurgulayın ve 

Kurulum'a basın.
4. Mikrofon > Test'i seçin.
5. Kayıt düğmesine basın ve mikrofona konuşun.
6. Konuşmayı ve test kaydını dinlemeyi 

bitirdiğinizde Oynat'a basın. 
Maksimum kayıt süresi 20 saniyedir.
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