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Korkea äänenpaine – Vältä kuuntelemista suurilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja
kuulovaurioiden ehkäisemiseksi.
Kun liität kuulokkeet, laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi.
Jos muistat laskea äänenvoimakkuutta, ennen kuin otat kuulokkeet pois, äänenvoimakkuus
pysyy alhaisempana, kun asetat kuulokkeet seuraavan kerran korvillesi.

Virta/puhelu
Vaimennus

Äänenvoimakkuus +/-

Ota ympäristö huomioon. Kun käytät kuulokkeita, ne saattavat vaimentaa tärkeitä
ulkoisia ääniä, kuten hälytysääniä. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi. Älä jätä kuulokkeita
äläkä kuulokejohtoja paikkoihin, joissa niihin voi kompastua. Katso aina kuulokkeiden tai
kuulokejohtojen lähellä olevien lasten perään.

Kuulokkeiden LED-tilailmaisin
Saapuva puhelu

Vilkkuu punaisena

Aktiivinen puhelu

Palaa tasaisesti punaisena

Kuulokkeet ja telakka yhdistetty
laitepariksi

Valkoinen LED-valo vilkkuu 4 sekunnin
välein

Kuulokkeita ja telakkaa ei ole yhdistetty
Valkoinen LED-valo vilkkuu nopeasti
laitepariksi

Jalustan LED-tilailmaisin
Akun lataustaso
Järjestelmän päivittäminen

LED-valot palavat tasaisesti, kun akku
latautuu
LED-valot syttyvät järjestyksessä
vasemmalta oikealle

Kuulokkeita ja telakkaa ei ole yhdistetty
Kaikki LED-valot vilkkuvat
laitepariksi

Puheluilmoitus
Saapuva puhelu
Aktiivinen puhelu
Mykistetty puhelu

Vilkkuu vihreänä
Palaa tasaisesti
vihreänä
Palaa tasaisesti
punaisena
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Kuulokkeiden virran kytkeminen päälle/
pois

Puhelun lopettaminen ja pidossa olevan
puhelun jatkaminen

Pidä
painettuna 4 sekunnin ajan.
Kuulet kuulokkeiden tilan ilmaisevan merkkiäänen.

1. Pidä
painettuna, kunnes kuulet
merkkiäänen.

Puhelun soittaminen
Paina

.

Asettaa puhelun pitoon
Paina

.

2. Valitse puhelu, jota haluat jatkaa.
3. Paina

.

Puhelun asettaminen pitoon ja puhelun
jatkaminen
1. Paina

.

Puhelun lopettaminen

2. Valinnainen: valitse puhelu, jota haluat jatkaa.

Pidä
painettuna, kunnes kuulet
merkkiäänen.

3. Paina

Puhelun hylkääminen

Puhelun asettaminen pitoon ja saapuvaan
puheluun vastaaminen

Paina

kahdesti.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina

Paina

uudelleen.

.

.

2. Valitse ääniasetukset ja sitten Ciscokuulokkeet kuhunkin äänikenttään.
3. Voit testata äänenvoimakkuutta valitsemalla

.

Voit säätää äänenvoimakkuutta ja mikrofonin
herkkyyttä liukusäätimillä.
4. Valitse OK.

Äänilaitteen vaihtaminen Cisco
Jabber for Mac ‑ohjelmassa
1. Valitse
ja sitten Käytä tietokonetta
puheluihin.
2. Valitse Ääni-/videoasetukset ja sitten Ciscokuulokkeet kuhunkin äänikenttään.
.

Voit säätää äänenvoimakkuutta ja mikrofonin
herkkyyttä liukusäätimillä.

.

4. Valitse OK.

Oman mikrofonin vaimennuksen
poistaminen
Paina

1. Valitse
ja sitten Käytä tietokonetta
puheluihin.

3. Voit testata äänenvoimakkuutta valitsemalla

Oman mikrofonin vaimentaminen
Paina

Äänilaitteen vaihtaminen Cisco
Jabber for Windows ‑ohjelmassa

uudelleen.

Puhelun lopettaminen ja saapuvaan
puheluun vastaaminen
1. Pidä
painettuna, kunnes kuulet
merkkiäänen.
2. Paina

.
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Lisätietoja:
http://www.cisco.com/go/jabber
http://www.cisco.com/go/headsets
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