Наушници Cisco от серия 560 с мултибаза
Голямо звуково налягане—Избягвайте да слушате при
високо ниво на силата на звука за продължителни
периоди, за да предотвратите увреждане на слуха.

Включване/повикване

Когато включите наушниците си, намалете силата на звука на
говорителя им преди да си ги поставите. Ако намалите силата
на звука на наушниците преди да ги свалите, силата на звука
ще започне от по-ниско ниво, когато ги включите отново.
Имайте предвид обкръжението си. Когато използвате
наушниците, е възможно да блокирате важни външни звуци,
особено в опасни или шумни среди. Не използвайте наушници,
когато шофирате. Не оставяйте наушниците или техния
кабел на места, където могат да препънат хора или животни.
Винаги наблюдавайте децата, които се намират в близост до
наушниците или техните кабели.
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Наушници Cisco от серия 560 с мултибаза
Включване/изключване на наушниците
Задръжте
за 4 секунди. Ще чуете тон,
показващ състоянието на наушниците.

Осъществяване и отговор на повиквания
Натиснете

Натиснете

.

Приключване на повикване
Задръжте

, докато чуете сигнал.

Отхвърляне на повикване
Натиснете

два пъти.

Регулиране на силата на звука на
микрофона
Натиснете

.

Заглушаване на собствения глас при
повикване
Натиснете

Завършете активния разговор и
отговорете на входящото повикване.

Сдвоете базата с Bluetooth устройство.
1.

Натиснете два пъти

1.

Задръжте

2.

2.

Натиснете
или натиснете бутона на
източника на базата.

Изберете наушниците в настройките на
устройството. Базата на наушниците ще се
показва като „Наушници Cisco", последвано от
последните три цифри на серийния номер на
наушниците.

.

Задържите разговор

.

Кратко справочно
ръководство

докато чуете тона.

Приключване на повикване и
възобновяване на задържано повикване
на Cisco IP телефон
1.

Задръжте

докато чуете тона .

2.

С избран на базата IP телефон изберете
повикването, което искате да възобновите.

3.

Натиснете

.

Поставете повикването в задържане и
възобновете повикването на Cisco IP
телефона.
1.

Натиснете

2.

Опция: Изберете повикването, което искате да
възобновите.

3.

Натиснете отново

.

.

.

Отмяна на сдвояването и изтриване от
паметта на всички сдвоени Bluetooth
устройства
Задръжте

за 4 секунди.

Превключване между аудио устройства
Натиснете желания източник на повикване на базата
на наушниците. LED на източника на базата на
наушниците свети в плътен бял цвят при избор.

Отговор на повикване от друг източник
1.

Натиснете бутона за източник на входящо
повикване на базата на наушниците.

2.

(Опция) Можете да отговорите на повикване
от входящ източник. Основата се превключва
автоматично към новия активен източник.

За повече информация вижте:
http://www.cisco.com/go/headsets
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