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إذا كنت تستخدم سماعة هاتف بمستويات صوت عالية لفترات زمنية طويلة ،قد
تعاني من فقدان السمع المؤقت أو الدائم.
عند توصيل سماعة الهاتف ،اخفض مستوى صوت مكبر سماعة الهاتف قبل ارتداء
سماعة الهاتف .إذا تذكرت خفض مستوى الصوت قبل خلع سماعة الهاتف ،فسيبدأ
ً
منخفضا عند توصيل سماعات الهاتف مرة أخرى.
مستوى الصوت
أدرك ما يحيط بك.عند استخدام سماعة الهاتف ،قد تحجب عنك أصوات خارجية
مهمة ،السيما في حاالت الطوارئ أو في البيئات الصاخبة .ال تستخدم سماعة الهاتف
أثناء القيادة .ال تترك سماعة الهاتف أو كبالتها في منطقة قد يتعثر بها األشخاص أو
الحيوانات األليفة .احرص دائمًا على اإلشراف على األطفال الموجودين بالقرب من
سماعة الهاتف أو كبالتها.
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ضبط الجهير والطنين الثالثي

1.1على هاتفك ،اضغط تطبيقات
2.2حدد البرامج الملحقة.

.

3.3انتقل إلى اإلعداد > مكبر الصوت > توليف.
4.4اضغط مجموعة التنقل ،يسار ًا أو يمينًا ،لضبط
التوليف.

ضبط مالحظات مكبر الصوت

1.1على هاتفك ،اضغط تطبيقات
2.2حدد البرامج الملحقة.

.

3.3انتقل إلى اإلعداد > مكبر الصوت >
النغمة الجانبية.

4.4اضغط مجموعة التنقل ألعلى أو ألسفل
لضبط النغمة الجانبية.
5.5حدد تعيين لتطبيق اإلعدادات.

2.2حدد البرامج الملحقة.

.

3.3انتقل إلى اإلعداد > الميكروفون > الوصول.
4.4اضغط مجموعة التنقل ،يسار ًا أو يمينًا ،لضبط
الوصول.

اختبار الميكروفون

1.1على هاتفك ،اضغط تطبيقات
2.2حدد البرامج الملحقة.

اضغط على محول  USBوأدخل رقم الهاتف على
لوحة مفاتيح الهاتف.

1.1اضغط

الرد على مكالمة

2.2اختياري :حدد المكالمة التي ترغب في
استئنافها.

اضغط

على محول .USB

إنهاء مكالمة
اضغط

على محول  USBلمدة ثانيتين.

رفض مكالمة

اضغط

مرتين على محول .USB

ضبط مستوى الصوت

اضغط

و

على محول .USB

كتم صوتك في مكالمة

ضبط مستوى صوت الميكروفون

1.1على هاتفك ،اضغط تطبيقات

إجراء مكالمة

وضع مكالمة قيد االنتظار واستئناف
مكالمة

اضغط

على محول .USB

إلغاء كتم صوتك في مكالمة
اضغط

.

3.3انتقل إلى اإلعداد > الميكروفون > اختبار.

4.4اضغط تسجيل وتحدث في الميكروفون.

5.5اضغط إيقاف التسجيل عند االنتهاء من التحدث.
6.6اضغط تشغيل لمراجعة تسجيل االختبار.
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على محول .USB

3.3اضغط

على محول .USB

على محول .USB

وضع مكالمة قيد االنتظار والرد على
مكالمة واردة
اضغط

على محول .USB

إنهاء مكالمة واستئناف مكالمة قيد االنتظار
1.1اضغط

على محول  USBلمدة ثانيتين.

2.2حدد المكالمة التي ترغب في استئنافها.
3.3اضغط

على محول .USB

إنهاء مكالمة والرد على مكالمة واردة
1.1اضغط

على محول  USBلمدة ثانيتين.

2.2اضغط

على محول .USB

لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone8800-series/index.html
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