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Hvis du anvender en hovedtelefon med høj lydstyrke i lang tid ad gangen,
kan du opleve midlertidigt eller permanent hørelsestab.
Når du tilslutter din hovedtelefon, skal du skrue ned for lydstyrken for
hovedtelefonens højttaler, før du tager hovedtelefonen på. Hvis du husker at
skrue ned for lydstyrken, før du tager hovedtelefonen af, vil lydstyrken starte fra
lavere niveau, når du tilslutter hovedtelefonen igen.
Vær opmærksom på dine omgivelser. Når du bruger hovedtelefonen, kan det blokere
vigtige eksterne lyde, især i nødstilfælde eller i miljøer med meget støj. Brug ikke
hovedtelefonen under kørslen. Efterlad ikke din hovedtelefon eller hovedtelefonkabler
i et område, hvor personer eller kæledyr kan snuble over dem. Overvåg altid børn,
der er i nærheden af dine hovedtelefoner eller hovedtelefonkabler.
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Besvar et opkald
Tryk på

på USB-adapteren.

Afslut et opkald
Tryk på

på USB-adapteren i 2 sekunder.

Afvis et opkald
Tryk to gange på

på USB-adapteren.

Juster lydstyrken Tryk på
USB‑adapteren.

og

på

Slå din egen lyd fra i et opkald
Tryk på

på USB-adapteren.

Skift lydenheden i Cisco Jabber
til Windows

Skift lydenheden i Cisco Jabber
til Mac

1. Klik på
, og vælg Brug min computer
til opkald.

1. Klik på
, og vælg Brug min computer
til opkald.

2. Klik på Lydvalgmuligheder, og vælg Ciscohovedtelefoner for hvert lydfelt.

2. Klik på Lyd-/videopræferencer, og vælg
Cisco-hovedtelefon for hvert lydfelt.

3. Klik på
for at høre lydstyrken ved dens
aktuelle indstilling.

3. Klik på
for at høre lydstyrken ved dens
aktuelle indstilling.

Du kan bruge skyderne til lydstyrke og
mikrofonens følsomhed til at justere lydstyrken
af højttaleren og mikrofonens følsomhed.
4. Klik på OK.

Du kan bruge skyderne til lydstyrke og
mikrofonens følsomhed til at justere lydstyrken
af højttaleren og mikrofonens følsomhed.
4. Klik på OK.

Slå din egen lyd til i et opkald
Tryk på

på USB-adapteren.

Sæt et opkald i venteposition,
og genoptag et opkald
1. Tryk på

på USB-adapteren.

Få yderligere oplysninger på:

https://collaborationhelp.cisco.com

2. Valgfrit: Vælg det opkald, du vil genoptage.
3. Tryk på

på USB-adapteren.
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