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Si feu servir auriculars amb un volum molt alt durant llargs períodes de temps, 
podeu patir una pèrdua d'audició temporal o permanent. 

Quan connecteu els auriculars, reduïu el volum de l'altaveu dels auriculars abans 
de posar-vos-els. Si recordeu reduir el volum abans de treure-us els auriculars, 
el volum inicial serà més baix quan torneu a connectar els auriculars.

Tingueu en compte el vostre entorn. Quan feu servir els auriculars, es poden 
bloquejar sons externs importants, especialment en casos d'emergència o en 
entorns sorollosos. No feu servir els auriculars mentre conduïu. No deixeu els 
auriculars o els cables dels auriculars en una zona en la qual les persones o 
les mascotes puguin ensopegar-hi. Superviseu sempre els nens que estiguin 
a prop dels auriculars o dels cables dels auriculars.
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Respondre una trucada
Premeu  a l'adaptador USB.

Finalitzar una trucada
Premeu  a l'adaptador USB durant 2 segons.

rebutjar una trucada
Premeu  dues vegades a l'adaptador USB.

Ajustar el volum 
 
Premeu  i  a l'adaptador USB.

Silenciar-vos durant una trucada
Premeu  a l'adaptador USB.

Activar el vostre so durant una trucada
Premeu  a l'adaptador USB.

Posar una trucada en espera i reprendre 
una trucada 
1. Premeu  a l'adaptador USB.

2. Opcional: seleccioneu la trucada que voleu 
reprendre.

3. Premeu  a l'adaptador USB.

Canviar el dispositiu d'àudio a Cisco 
Jabber per a Windows 

1. Feu clic a  i seleccioneu Fer servir el 
meu ordinador per a trucades. 

2. Feu clic a Opcions d'àudio i seleccioneu els 
auriculars Cisco per a cada camp d'àudio.

3. Feu clic a  per sentir el volum a la seva 
configuració actual.

Podeu fer servir els controls lliscants de volum 
i de sensibilitat del micròfon per ajustar el 
volum de l'altaveu i la sensibilitat del micròfon.

4. Feu clic a Acceptar.

Canviar el dispositiu d'àudio a Cisco 
Jabber per a Mac 

1. Feu clic a   i seleccioneu Fer servir el 
meu ordinador per a trucades. 

2. Feu clic a Preferències Àudio Vídeo i 
seleccioneu els auriculars Cisco per a cada 
camp d'àudio.

3. Feu clic a  per sentir el volum a la seva 
configuració actual.

Podeu fer servir els controls lliscants de volum 
i de sensibilitat del micròfon per ajustar el 
volum de l'altaveu i la sensibilitat del micròfon.

4. Feu clic a Acceptar.
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