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Se utilizar um auricular em volumes muito altos, durante longos períodos de
tempo, pode sofrer perda auditiva temporária ou permanente.
Ao ligar o auricular, diminua o volume do altifalante do auricular antes de colocar
o auricular. Caso se lembre de diminuir o volume antes de retirar o auricular,
o nível do volume será mais baixo quando ligar o auricular novamente.
Tenha em conta o espaço circundante. Quando utilizar o auricular, este
pode neutralizar sons externos importantes, especialmente em situações de
emergência ou ambientes ruidosos. Não utilize o auricular quando estiver a
conduzir. Não deixe o auricular ou respetivos cabos numa área que represente
perigo de queda de pessoas ou animais de estimação. Supervisione sempre
as crianças que estejam próximas do auricular ou respetivos cabos.
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Atender uma chamada
Prima

no adaptador USB.

Terminar uma chamada
Prima

no adaptador USB durante 2 segundos.

Recusar uma chamada
Prima

duas vezes no adaptador USB.

Ajustar o volume
Prima

e

no adaptador USB.

Desativar o seu som numa chamada
Prima

no adaptador USB.

Alterar o dispositivo de áudio
no Cisco Jabber for Windows

Alterar o dispositivo de áudio
no Cisco Jabber for Mac

1. Clique em
e selecione Utilizar o meu
computador para chamadas.

1. Clique em
e selecione Utilizar o meu
computador para chamadas.

2. Clique em Opções de áudio e selecione
o Auricular Cisco para cada campo de áudio.

2. Clique em Preferências de áudio/vídeo
e selecione o Auricular Cisco para cada
campo de áudio.

3. Clique em
para ouvir o volume na sua
definição atual.
Pode utilizar os controlos de deslize de
volume e sensibilidade do microfone
para ajustar o volume do altifalante
e a sensibilidade do microfone.
4. Clique em OK.

3. Clique em
para ouvir o volume na sua
definição atual.
Pode utilizar os controlos de deslize de
volume e sensibilidade do microfone
para ajustar o volume do altifalante
e a sensibilidade do microfone.
4. Clique em OK.

Ativar o seu som numa chamada
Prima

no adaptador USB.

Colocar uma chamada em espera
e retomar uma chamada
1. Prima

Para obter mais informações, visite:
https://collaborationhelp.cisco.com

no adaptador USB.

2. Opcional: selecionar a chamada que
pretende retomar.
3. Prima

no adaptador USB.
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