
560 serijos „Cisco“ ausinės su „Standard Base“ Trumpasis vadovas

Ausinių LED būsenos nuoroda

Gaunamasis skambutis Mirksinti raudona

Aktyvus skambutis Nemirksinti raudona

Ausinės suporuotos su stovu Balta LED lemputė mirksi kas 4 sekundes

Ausinės ir stovas nėra suporuoti Balta LED lemputė greitai mirksi

Didelis garso slėgis – vengti klausytis dideliu garsumo lygiu ilgą laiką, kad išvengtumėte 
galimo klausos pažeidimo.

Kai prijungiate ausines, sumažinkite ausinių garsiakalbio garsumą prieš užsidėdami 
ausines. Jei nepamiršite sumažinti garsumo prieš nusiimdami ausines, iš naujo jas 
prijungus garsumas bus mažesnis.

Būkite dėmesingi aplinkai. Kai naudojate ausines, jos gali slopinti svarbius išorinius garsus, 
ypač nelaimių atvejais arba triukšmingoje aplinkoje. Nenaudokite ausinių vairuodami. 
Nepalikite ausinių arba ausinių laidų, kur už jų gali užkliūti žmonės arba gyvūnai. Visada 
prižiūrėkite vaikus, esančius greta ausinių arba ausinių laidų.

Skambučio nuoroda
Gaunamasis 
skambutis Mirksinti žalia

Aktyvus 
skambutis Nemirksinti žalia 

Nutildytas 
skambutis Nemirksinti raudona

Maitinimas / skambinimas 

Nutildymas 
Garsumas +/– 

Ausinių LED būsenos nuoroda

Akumuliatoriaus įkrova Įkraunant akumuliatorių, LED šviečia 
nepertraukiamai

Sistema atnaujinama LED mirksi eilės tvarka iš kairės į dešinę

Ausinės ir stovas nėra suporuoti Visi LED mirksi



560 serijos „Cisco“ ausinės su „Standard Base“ Trumpasis vadovas

„Cisco“ ir „Cisco“ logotipas yra „Cisco“ ir (arba) jos antrinių bendrovių, 
esančių JAV ir kitose šalyse, prekių ženklai arba registruoti prekių 
ženklai. „Cisco“ prekių ženklų sąrašas pateikiamas adresu www.cisco.
com/go/trademarks. Trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė. Žodis „partneris“ nereiškia, kad „Cisco“ yra 
užmezgusi partnerystės ryšius su kitomis įmonėmis. (1110R)

Ausinių įjungimas / išjungimas
Laikykite  4 sekundes. Išgirsite toną, 
nurodantį ausinių būseną.

Skambinimas
Spauskite .

Skambučio sulaikymas
Spauskite .

Skambučio baigimas
Laikykite  tol, kol išgirsite toną.

Atmesti skambutį 
Paspauskite   du kartus.

Garsumo reguliavimas
Spauskite .

Mikrofono nutildymas skambučio metu
Spauskite .

Mikrofono įjungimas skambučio metu
Paspauskite  dar kartą. 

Daugiau informacijos rasite:
http://www.cisco.com/go/headsets

Autoriaus teisės. © „Cisco Systems, Inc.“, 2018. Visos 
teisės saugomos. July 2019

Skambučio užbaigimas ir atsiliepimas į 
gaunamąjį skambutį
1. Laikykite  tol, kol išgirsite toną.
2. Spauskite .

Skambučio pabaigimas ir sulaikyto 
skambučio tęsimas
1. Laikykite  tol, kol išgirsite toną.
2. Pasirinkite skambutį, kuri norite tęsti.
3. Spauskite .

Skambučio sulaikymas ir atsilepimas 
į gaunamąjį skambutį
Spauskite .

Skambučio sulaikymas ir tęsimas 
1. Spauskite .
2. Pasirinktinai: rinkitės skambutį, kuri norite tęsti.
3. Paspauskite  dar kartą.


