אוזניות  Cisco 531ואוזניות  Cisco 532עם מתאם Cisco USB
מיועד לטלפון  Cisco IP Phoneמדגמים  8851NR, 8861, 8865 ,8851ו8865NR-
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שימוש באוזניות בעוצמות קול גבוהות במשך תקופות זמן ממושכות עשוי לגרום לאובדן שמיעה
זמני או קבוע.
בעת חיבור האוזניות ,הנמך את עוצמת הקול ברמקול האוזניות לפני הרכבת האוזניות .אם תזכור
להנמיך את עוצמת הקול לפני הורדת האוזניות ,עוצמת הקול תהיה נמוכה יותר כאשר תרכיב את
האוזניות שוב.
התחשב בסביבתך .בעת שימוש באוזניות ,הן עשויות לחסום צלילים חיצוניים חשובים ,בייחוד
במצבי חירום או בסביבות רועשות .אל תשתמש באוזניות בזמן נהיגה .אל תשאיר את האוזניות או
את כבלי האוזניות באזור שבו אנשים או חיות מחמד יכולים לדרוך עליהם .תמיד השגח על ילדים
שנמצאים בקרבת האוזניות או כבלי האוזניות.

מדריך לעיון מהיר

אוזניות  Cisco 531ואוזניות  Cisco 532עם מתאם Cisco USB

מדריך לעיון מהיר

מיועד לטלפון  Cisco IP Phoneמדגמים  8851NR, 8861, 8865 ,8851ו8865NR-
כוונון בס וטרבל

1.1בטלפון ,לחץ על יישומים

.

2.2בחר ( Accessoriesאביזרים).

3.3נווט אל הגדרה > רמקול > כוונון.

4.4לחץ על אשכול הניווט ,ימינה או שמאלה ,כדי
להתאים את הכוונון.

התאמת המשוב ברמקול

1.1בטלפון ,לחץ על יישומים

.

2.2בחר ( Accessoriesאביזרים).

3.3נווט אל הגדרה > רמקול > הד עצמי.

4.4לחץ על אשכול הניווט ,למעלה או למטה ,כדי לכוונן
את ההד העצמי.
5.5בחר הגדר כדי להחיל את ההגדרות.

כוונון עוצמת המיקרופון

1.1בטלפון ,לחץ על יישומים

.

2.2בחר ( Accessoriesאביזרים).

3.3נווט אל הגדרה > מיקרופון > הגברה.

4.4לחץ על אשכול הניווט ,ימינה או שמאלה ,כדי
להתאים את ההגברה.

בדיקת המיקרופון

1.1בטלפון ,לחץ על יישומים

.

2.2בחר ( Accessoriesאביזרים).

ביצוע שיחה

לחץ על במתאם ה USB-והזן את מספר הטלפון בלוח
המקשים של הטלפון.
במתאם ה.USB-

סיום שיחה

לחץ על

במתאם ה USB-למשך  2שניות.

לדחות שיחה

לחץ על

פעמיים במתאם ה.USB-

כוונון עוצמת הקול

לחץ על

ועל

במתאם ה.USB-

השתקה עצמית בשיחה
לחץ על

במתאם ה.USB-

ביטול השתקה עצמית בשיחה
לחץ על

1.1לחץ על

במתאם ה.USB-

2.2רשות :בחר את השיחה שברצונך לחדש.
3.3לחץ על

מענה לשיחה

לחץ על

העברת שיחה להמתנה וחידוש שיחה

במתאם ה.USB-

העברת שיחה להמתנה ומענה
לשיחה נכנסת

לחץ על

במתאם ה.USB-

סיום שיחה וחידוש שיחה ממתינה

1.1החזק את

במתאם ה USB-למשך  2שניות.

2.2בחר את השיחה שברצונך לחדש.
3.3לחץ על

במתאם ה.USB-

סיום שיחה ומענה לשיחה נכנסת

1.1לחץ על

במתאם ה USB-למשך  2שניות.

2.2לחץ על

במתאם ה.USB-

במתאם ה.USB-

למידע נוסף ,בקר בכתובת:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800series/index.html

3.3נווט אל הגדרה > מיקרופון > בדיקה.
4.4לחץ על הקלט ודבר אל המיקרופון.

5.5לחץ על הפסק הקלטה בתום הדיבור.

6.6לחץ על נגן כדי לשמוע את בדיקת ההקלטה.
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