Auriculars Cisco sèrie 560 amb base estàndard

Guia de referència
ràpida

So d'alta pressió: no escolteu nivells de volum elevat durant llargs períodes per evitar
possibles danys auditius.
Quan connecteu els auriculars, reduïu el volum de l'altaveu dels auriculars abans de
posar-vos-els. Si recordeu reduir el volum abans de treure-us els auriculars, el volum
inicial serà més baix quan torneu a connectar els auriculars.

Alimentació/Trucar
Silenciar

Volum +/-

Tingueu en compte el vostre entorn. Quan feu servir els auriculars, es poden bloquejar
sons externs importants, especialment en casos d'emergència o en entorns sorollosos.
No feu servir els auriculars mentre conduïu. No deixeu els auriculars o els cables dels
auriculars en una zona on les persones o les mascotes puguin ensopegar-hi. Superviseu
sempre els nens que estiguin a prop dels auriculars o dels cables dels auriculars.

Indicació LED d'estat de l'auricular
Trucada entrant

Vermell intermitent

Trucada activa

Vermell fix

Auricular aparellat amb l'acoblament

El LED blanc parpelleja cada 4 segons

Auricular i acoblament no aparellats

El LED blanc parpelleja ràpidament

Indicació LED d'estat de la base
Càrrega de la bateria

Els LED es mostren fixos mentre es
carrega la bateria

Actualització del sistema

Els LED parpellegen d'esquerra a dreta

Auricular i acoblament no aparellats

Tots els LED parpellegen

Indicació de trucada
Trucada entrant Verd intermitent
Trucada activa

Verd fix

Trucada
silenciada

Vermell fix

Auriculars Cisco sèrie 560 amb base estàndard
Activar o desactivar l'auricular
Premeu
durant 4 segons. Sentireu un to
que indica l'estat de l'auricular.

Premeu

.

Posar una trucada en espera.
Premeu

.

Finalitzar una trucada
Manteniu premut

fins que escolteu un to.

rebutjar una trucada
Premeu

dues vegades.

Ajustar el volum
Premeu

Finalitzar una trucada i respondre una
trucada entrant
1. Manteniu premut
2. Premeu

Realitzar una trucada

fins que escolteu un to.

.

Finalitzar una trucada i reprendre una
trucada en espera
1. Manteniu premut

fins que escolteu un to.

2. Seleccioneu la trucada que voleu reprendre.
3. Premeu

.

Posar una trucada en espera responent
una trucada entrant
Premeu

.

Posar una trucada en espera i reprendre
una trucada

.

Silenciar-vos durant una trucada

1. Premeu

Premeu

2. Opcional: seleccioneu la trucada que voleu
reprendre.

.

Activar el vostre so durant una trucada
Torneu a prémer

Guia de referència
ràpida

.

.

3. Torneu a prémer

.

Per obtenir més informació, visiteu:
http://www.Cisco.com/go/headsets
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