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Ако използвате слушалки при високи нива на силата на звука за продължителни
периоди, е възможно да загубите слуха си временно или за постоянно.
Когато включите слушалките си, намалете силата на звука на говорителя им преди
да си ги поставите. Ако намалите силата на звука на слушалките преди да ги
свалите, силата на звука ще започне от по-ниско ниво, когато ги включите отново.
Имайте предвид обкръжението си. Когато използвате слушалките, е възможно да
блокирате важни външни звуци, особено в опасни или шумни среди. Не използвайте
слушалки, когато шофирате. Не оставяйте слушалките или техния кабел на места,
където могат да препънат хора или животни. Винаги наблюдавайте децата, които
се намират в близост до слушалките или техните кабели.
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Регулиране на басите и тенорите

Осъществяване на повикване

1.
2.
3.

Натиснете на USB адаптера и въведете
телефонния номер от клавиатурата за набиране.

4.

На телефона натиснете Приложения
.
Изберете Принадлежности.
Придвижте се до Начална настройка
> Говорител > Настройване.
Натиснете клъстера за навигация наляво или
надясно, за да регулирате настройката.

Регулиране на обратната връзка на
говорителя
1.
2.
3.
4.
5.

На телефона натиснете Приложения
.
Изберете Принадлежности.
Придвижете се до Начална настройка
> Говорител > Страничен тон.
Натиснете клъстера за навигация нагоре или
надолу, за да регулирате страничния тон.
Изберете Задаване, за да приложите настройките.

Регулране на силата на звука на микрофона
1.
2.
3.
4.

На телефона натиснетеПриложения
.
Изберете Принадлежности.
Придвижете се до Начална настройка
> Микрофон > Усилване.
Натиснете клъстера за навигация наляво или
надясно, за да регулирате усилването.

Проверка на микрофона
1.
2.
3.
4.
5.
6.

На телефона натиснетеПриложения
.
Изберете Принадлежности.
Придвижете се до Начална настройка
> Микрофон > Проверка.
Натиснете Запис и говорете в микрофона.
Натиснете Край на записа, след като спрете
да говорите.
Натиснете Възпроизвождане, за да чуете
записа за проверка.
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Отговаряне на повикване
Натиснете

на USB адаптера.

Приключване на повикване
Натиснете

на USB адаптера за 2 секунди.

Поставяне на повикване в задържане
и възобновяване на повикване
1.
2.

Натиснете на USB адаптера.
Опция: Изберете повикването, което искате
да възобновите.

3.

Натиснете

на USB адаптера.

Поставяне на повикване в задържане
и отговор на постъпващо повикване

Отхвърляне на повикване

Натиснете

Натиснете

Приключване на повикване и възобновяване
на задържано повикване

двукратно на USB адаптера.

Регулиране на силата на звука на
микрофона
Натиснете

и

на USB адаптера.

Заглушаване на собствения глас при
повикване
Натиснете

на USB адаптера.

Отмяна на заглушването на собствения
глас при повикване
Натиснете

на USB адаптера.

1.
2.

Задръжте на USB адаптера за 2 секунди.
Изберете повикването, което искате да
възобновите.

3.

Натиснете

на USB адаптера.

Завършване на повикване и отговаряне
на постъпващо повикване
1.

Натиснете

на USB адаптера за 2 секунди.

2.

Натиснете

на USB адаптера.

на USB адаптера.

За повече информация вижте:
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