Austiņas Cisco Headset 561 un Cisco Headset 562 ar standarta pamatni

Ātrā atsauču rokasgrāmata

Paredzētas Cisco Jabber

Liels skaņas spiediens — lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, izvairieties no
ilgstošas klausīšanās lielā skaļumā.
Iespraužot austiņas, samaziniet austiņu skaļruņa skaļumu, pirms ieslēdzat austiņas.
Ja atcerēsities samazināt skaļumu pirms austiņu noņemšanas, skaļums būs mazāks,
kad atkal austiņas iespraudīsit.

Ieslēgšana/izslēgšana/zvanīšana
Skaņas izslēgšana
Skaļums +/-

Sekojiet apkārt notiekošajam. Izmantojot austiņas, var tikt bloķētas svarīgas ārējās
skaņas, it sevišķi ārkārtas situācijās vai trokšņainā vidē. Neizmantojiet austiņas, vadot
transportlīdzekli. Neatstājiet austiņas vai austiņu kabeļus vietās, kur cilvēki vai dzīvnieki
var aiz tiem aizķerties. Vienmēr uzraugiet bērnus, kuri atrodas austiņu vai austiņu kabeļu
tuvumā.

Austiņu statusa LED indikators
Ienākošais zvans

Mirgo sarkanā krāsā

Aktīvais zvans

Pastāvīgi sarkans

Austiņas ir savienotas pārī ar dokstaciju

Balts LED indikators mirgo ik pēc
4 sekundēm

Austiņas nav savienotas pārī
ar dokstaciju

Ātri mirgo balts LED indikators

Pamatnes statusa LED indikators
Akumulatora uzlādes līmenis

LED indikatori deg nepārtraukti, kamēr
notiek akumulatora uzlāde

Notiek sistēmas atjaunināšana

LED indikatori mirgo secīgi virzienā
no kreisās uz labo pusi

Austiņas nav savienotas pārī
ar dokstaciju

Mirgo visi LED indikatori

Zvanu indikatori
Ienākošais zvans

Mirgo zaļā krāsā

Aktīvais zvans

Pastāvīgi zaļš

Zvans ar izslēgtu skaņu

Pastāvīgi sarkans
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Austiņu ieslēgšana/izslēgšana

Turiet
nospiestu 4 sekundes.
Atskan signāls, kas norāda austiņu statusu.

Zvana veikšana
Nospiediet

.

Zvana aizturēšana un atsākšana

Zvana aizturēšana

1. Nospiediet
.
2. Neobligāti: izvēlieties zvanu, ko vēlaties atsākt.

.

Zvana beigšana
Turiet

1. Turiet nospiestu
, līdz atskan signāls.
2. Izvēlieties zvanu, ko vēlaties atsākt.
3. Nospiediet

.

Nospiediet

Zvana beigšana un aizturēta zvana
atsākšana

, līdz atskan signāls.

Zvana noraidīšana
Divreiz nospiediet

.

3. Vēlreiz nospiediet

.

Zvana aizturēšana un atbildēšana
uz ienākošo zvanu
Nospiediet

.

Skaļuma pielāgošana
Nospiediet

.

.

Mikrofona ieslēgšana zvana laikā
Vēlreiz nospiediet

.

Zvana beigšana un atbildēšana
uz ienākošo zvanu
1. Turiet nospiestu
2. Nospiediet

1. Noklikšķiniet uz
un izvēlieties Zvaniem
izmantot datoru.
2. Noklikšķiniet uz Audio opcijas un katrā audio
laukā izvēlieties Cisco austiņas.
3. Noklikšķiniet uz
, lai dzirdētu pašreizējā
iestatījuma skaļumu.
Izmantojiet skaļuma un mikrofona jutības
slīdņus, lai regulētu skaļruņa skaļumu
un mikrofona jutību.
4. Noklikšķiniet uz Labi.

Audio ierīces maiņa pakalpojumā
Cisco Jabber for Mac
1. Noklikšķiniet uz
un izvēlieties Zvaniem
izmantot datoru.
2. Noklikšķiniet uz Audio video/izvēles un katrā
audio laukā izvēlieties Cisco austiņas.
3. Noklikšķiniet uz
, lai dzirdētu pašreizējā
iestatījuma skaļumu.
Izmantojiet skaļuma un mikrofona jutības
slīdņus, lai regulētu skaļruņa skaļumu
un mikrofona jutību.
4. Noklikšķiniet uz Labi.

Mikrofona izslēgšana zvana laikā
Nospiediet

Audio ierīces maiņa pakalpojumā
Cisco Jabber for Windows

, līdz atskan signāls.

.

Plašāku informāciju skatiet:
http://www.cisco.com/go/jabber
http://www.Cisco.com/go/Headsets
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