
Cisco 560 seeria peakomplekt mitmikalusega Lühijuhend

Peakomplekti LED-olekunäidik
Sissetulev kõne Vilkuv punane

Aktiivne kõne Pidev punane

Peakomplekt on dokiga seotud Valge LED-tuli vilgub iga  
4 sekundi järel

Peakomplekt ja dokk pole 
seotud Valge LED-tuli vilgub kiiresti

Kõrge helirõhk — võimaliku kuulmiskahjustuse 
ärahoidmiseks vältige pikaaegset kuulamist helitugevuse 
kõrgetel tasemetel.

Kui peakompleti ühendate, siis enne selle kasutamist vähendage 
peakomplekti kõlari helitugevust. Kui teil on meeles helitugevust 
enne peakomplekti peast võtmist vähendada, on selle helitugevus 
väiksem järgmisel korral, kui komplekti ühendate.

Jälgige ümbrust. Peakomplekti kasutamisel ei pruugi teieni 
kosta olulised välishelid, eriti hädaolukordades või mürarohkes 
keskkonnas. Ärge kandke peakomplekti sõiduki juhtimise ajal. 
Ärge jätke peakomplekti või selle juhtmeid kohta, kus inimesed või 
lemmikloomad võivad nende otsa komistada. Jälgige alati lapsi, 
kes on teie peakomplekti või selle juhtmete lähedal.

Toide/helista 

Hääletu 
Helitugevus +/- 

Aluse LED-olekunäidik

Peakomplekti aku laetus Aku laadimise ajal põlevad 
LED-tuled püsivalt

Süsteemivärskendus LED-tuled vilguvad järjest 
vasakult paremale

Peakomplekt ja alus pole 
seotud Kõik LED-tuled vilguvad

Allikad

Bluetooth  

Mikro-USB-port  

USB-port

Allika kõne olek

Valitud allikas Pidev valge

Sissetulev kõne Vilkuv roheline

Aktiivne kõne Pidev roheline 

Valimata allikas aktiivse 
kõnega Pulseeriv roheline 

Vaigistatud Pidev punane

Bluetoothi olekunäidik

Bluetooth loob ühendust LED-tuli vilgub

Bluetooth on ühendatud LED-tuli põleb ühtlaselt

Bluetooth on sisse lülitatud, 
kuid pole ühegi seadmega 
ühendatud

LED-tuli pulseerib

Bluetooth on välja lülitatud LED-tuli ei põle
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Peakomplekti sisse- või väljalülitamine
Hoidke  all 4 sekundit. Kuulete peakomplekti 
olekut näitavat helisignaali.

Helistamine ja kõnele vastamine
Vajutage .

Kõne ootele panemine
Vajutage .

Kõne lõpetamine
Hoidke nuppu   all seni, kuni kuulete helisignaali.

Kõnest keeldumine
Vajutage nuppu   kaks korda.

Helitugevuse reguleerimine
Vajutage .

Enda kõne vaigistamine
Vajutage .

Lisateave:
http://www.Cisco.com/go/headsets

Autoriõigus. © 2018 Cisco Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud. 
Juuli 2019

Aktiivse kõne lõpetamine ja sissetulevale 
kõnele vastamine
1. Hoidke nuppu   all seni, kuni kuulete 

helisignaali.

2. Vajutage nuppu  või vajutage alusel allika 
nuppu.

Kõne lõpetamine ja ootele pandud kõne 
jätkamine Cisco IP Phone'i telefonis
1. Hoidke nuppu   all seni, kuni kuulete 

helisignaali.
2. Kui alusel on valitud teie IP-telefon, valige kõne, 

mida soovite jätkata.
3. Vajutage .

Kõne ootelepanek ja kõne jätkamine  
Cisco IP Phone'i telefonis
1. Vajutage .
2. Valikuline: valige kõne, mida soovite jätkata.
3. Vajutage uuesti .

Aluse sidumine Bluetooth-seadmega
1. Vajutage nuppu  kaks korda.
2. Valige seadme sätete aknas oma peakomplekt. 

Peakomplekti alus kuvatakse kui "Cisco 
peakomplekt", millele järgnevad peakomplekti 
seerianumbri kolm viimast numbrit.

Kõigi seotud Bluetooth-seadmete 
lahutamine ja unustamine
Hoidke nuppu  all 4 sekundit.

Heliallika vahetamine
Vajutage peakomplekti alusel soovitud kõneallikat. 
Valitud allika LED-tuli põleb peakomplekti alusel pideva 
valge tulena.

Kõne vastuvõtmine mõnest muust allikast
1. Vajutage peakomplekti alusel sissetuleva kõne allika 

nuppu.
2. Valikuline: kõnele saate vastata sissetuleva kõne 

allika kaudu. Alus lülitub automaatselt uuele 
aktiivsele allikale.


