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Οδηγός γρήγορης 
αναφοράς

Ένδειξη κατάστασης LED σετ ακουστικών-μικροφώνου

Εισερχόμενη κλήση Αναλαμπή με κόκκινο χρώμα

Ενεργή κλήση Σταθερό κόκκινο

Σετ ακουστικών-μικροφώνου σε ζεύξη 
με τη βάση

Λευκό LED που αναβοσβήνει κάθε 
4 δευτερόλεπτα

Το σετ ακουστικών-μικροφώνου δεν έχει 
συζευχθεί με τη βάση Λευκό LED αναβοσβήνει γρήγορα

Υψηλή ηχητική πίεση — Αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό 
διάστημα για να αποτρέψετε ενδεχόμενη απώλεια ακοής.

Όταν συνδέετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου, μειώστε την ένταση ήχου του ηχείου του σετ 
ακουστικών μικροφώνου προτού φορέσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου. Εάν θυμάστε να 
μειώνετε την ένταση του ήχου προτού αφαιρέσετε το σετ ακουστικών μικροφώνου, η ένταση θα 
ξεκινά σε χαμηλότερα επίπεδα όταν συνδέετε ξανά το σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Επιδεικνύετε προσοχή στο περιβάλλον σας. Κατά τη χρήση του σετ ακουστικών-μικροφώνου 
ενδέχεται να αποκλείσετε σημαντικούς εξωτερικούς ήχους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης ή σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Μην χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου κατά την 
οδήγηση. Μην αφήνετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου ή τα καλώδιά του σε περιοχές όπου μπορεί 
να προκληθεί εμπλοκή και πτώση ανθρώπων ή κατοικίδιων ζώων. Εποπτεύετε πάντα τα παιδιά κοντά 
στο σετ ακουστικών-μικροφώνου ή στα καλώδιά του.

Ένδειξη κλήσης

Εισερχόμενη κλήση Αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα

Ενεργή κλήση Σταθερό πράσινο 

Κλήση σε σίγαση Σταθερό κόκκινο

Ισχύς/κλήση 

Σίγαση 
Ένταση ήχου +/- 

LED ένδειξης κατάστασης βάσης

Ισχύς μπαταρίας Οι ενδείξεις LED εμφανίζουν σταθερή ένδειξη 
όσο μπαταρία φορτίζεται

Ενημέρωση συστήματος Οι ενδείξεις LED αναβοσβήνουν σε ακολουθία 
από αριστερά προς τα δεξιά

Το σετ ακουστικών-μικροφώνου και 
η βάση δεν έχουν συζευχθεί Όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν
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Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή 
κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της 
στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών 
σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.cisco.com/go/
trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται 
αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του 
όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και 
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)

Ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το σετ 
ακουστικών-μικροφώνου σας
Κρατήστε πατημένο το  για 4 δευτερόλεπτα. 
Θα ακούσετε έναν τόνο ένδειξης κατάστασης του σετ 
ακουστικών-μικροφώνου.

Πραγματοποίηση κλήσης
Πατήστε .

Να βάλετε μια κλήση σε κράτηση
Πατήστε .

Τερματισμός κλήσης
Κρατήστε  μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.

Απόρριψη κλήσης 
Πατήστε  δύο φορές.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου
Πατήστε .

Σίγαση της δικής σας πλευράς σε μια κλήση
Πατήστε .

Κατάργηση της σίγασης στη δική σας πλευρά 
σε μια κλήση
Πατήστε  ξανά. 

Τερματισμός κλήσης και απάντηση σε 
εισερχόμενη κλήση
1. Κρατήστε  μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.

2. Πατήστε .
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:
http://www.Cisco.com/go/Jabber
http://www.Cisco.com/go/headsets
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Τερματισμός μιας κλήσης και ανάκτηση 
κλήσης σε κράτηση
1. Κρατήστε  μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.
2. Επιλέξτε την κλήση που θα θέλατε να συνεχίσετε.

3. Πατήστε .

Κλήση σε αναμονή και ανάκτηση κλήσης 
1. Πατήστε .
2. Προαιρετικό: Επιλέξτε την κλήση που θέλετε 

να συνεχίσετε.

3. Πατήστε  ξανά.

Θέση κλήσης σε κράτηση κατά απάντηση σε 
εισερχόμενη κλήση
Πατήστε . 

Αλλαγή της συσκευής ήχου στο Cisco 
Jabber για Windows 

1. Κάντε κλικ στο  και επιλέξτε Χρήση του 
υπολογιστή μου για κλήσεις. 

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές ήχου και 
επιλέξτε Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco σε 
κάθε πεδίο ήχου.

3. Κάντε κλικ στο στοιχείο  για να ακούσετε την 
ένταση ήχου στην τρέχουσα ρύθμιση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ροοστάτες 
έντασης ήχου και ευαισθησίας μικροφώνου για 
να προσαρμόσετε την ένταση του ηχείου και την 
ευαισθησία του μικροφώνου.

4. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

Αλλαγή της συσκευής ήχου στο Cisco 
Jabber για Mac 

1. Κάντε κλικ στο   και επιλέξτε Χρήση του 
υπολογιστή μου για κλήσεις. 

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ήχος Βίντεο/
Προτιμήσεις και επιλέξτε Σετ ακουστικών-
μικροφώνου Cisco σε κάθε πεδίο ήχου.

3. Κάντε κλικ στο στοιχείο  για να ακούσετε την 
ένταση ήχου στην τρέχουσα ρύθμιση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ροοστάτες 
έντασης ήχου και ευαισθησίας μικροφώνου για 
να προσαρμόσετε την ένταση του ηχείου και την 
ευαισθησία του μικροφώνου.

4. Κάντε κλικ στο ΟΚ.


