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Kuulokkeiden LED-tilailmaisin
Saapuva puhelu Vilkkuu punaisena

Aktiivinen puhelu Palaa tasaisesti punaisena

Kuulokkeet ja telakka yhdistetty 
laitepariksi

Valkoinen merkkivalo vilkkuu 
4 sekunnin välein

Kuulokkeita ja telakkaa ei ole 
yhdistetty laitepariksi

Valkoinen merkkivalo vilkkuu 
nopeasti

Korkea äänenpaine – Vältä kuuntelemista suurilla 
äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja kuulovaurioiden 
ehkäisemiseksi.

Kun liität kuulokkeet, laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat 
kuulokkeet korvillesi. Jos muistat laskea äänenvoimakkuutta, 
ennen kuin otat kuulokkeet pois, äänenvoimakkuus pysyy 
alhaisempana, kun asetat kuulokkeet seuraavan kerran korvillesi.

Ota ympäristö huomioon. Kun käytät kuulokkeita, ne saattavat 
vaimentaa tärkeitä ulkoisia ääniä, kuten hälytysääniä. Älä käytä 
kuulokkeita ajaessasi. Älä jätä kuulokkeita äläkä kuulokejohtoja 
paikkoihin, joissa niihin voi kompastua. Katso aina kuulokkeiden tai 
kuulokejohtojen lähellä olevien lasten perään.

Virta/puhelu 

Vaimennus Äänenvoimakkuus +/- 

Jalustan LED-tilailmaisin

Kuulokkeiden lataustaso
Merkkivalot palavat 
tasaisesti, kun akku 
latautuu

Järjestelmäpäivitys
Merkkivalo vilkkuvat 
järjestyksessä 
vasemmalta oikealle

Kuulokkeita ja jalustaa ei ole 
yhdistetty laitepariksi

Kaikki merkkivalot 
vilkkuvat

Lähteet

Bluetooth  

USB-mikroportti  

USB-portti

Lähde puhelun tila

Valittu lähde Tasainen valkoinen

Saapuva puhelu Vilkkuu vihreänä

Aktiivinen puhelu Palaa tasaisesti 
vihreänä 

Valitsematon lähde, jossa 
on aktiivinen puhelu Sykkii vihreänä 

Mykistetty Palaa tasaisesti 
punaisena

Bluetooth-tilan ilmaisin

Bluetooth-laitepari Merkkivalo vilkkuu

Bluetooth-yhteys on 
muodostettu Merkkivalo palaa kiinteästi

Bluetooth käytössä, mutta  
ei yhdistetty laitteeseen Merkkivalo sykkii

Bluetooth pois käytöstä Merkkivalo ei pala



Cisco-kuulokkeiden 560-sarja ja monitoimijalusta Pikaopas

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa  
www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit 
ovat omistajiensa omaisuutta. Sanan kumppani käyttäminen ei tarkoita 
kumppanuussuhdetta Ciscon ja minkään muun yrityksen välillä. (1110R)

Kuulokkeiden virran kytkeminen päälle/
pois
Pidä  painettuna 4 sekunnin ajan. Kuulet 
kuulokkeiden tilan ilmaisevan merkkiäänen.

Soittaminen ja puheluun vastaaminen
Paina .

Asettaa puhelun pitoon
Paina .

Puhelun lopettaminen
Pidä   painettuna, kunnes kuulet merkkiäänen.

Puhelun hylkääminen
Paina   kahdesti.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina .

Oman mikrofonin vaimentaminen
Paina .

Lisätietoja:
http://www.cisco.com/go/headsets
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Aktiivisen puhelun lopettaminen ja 
saapuvaan puheluun vastaaminen
1. Pidä  painettuna, kunnes kuulet merkkiäänen.

2. Paina  tai paina jalustan lähdepainiketta.

Puhelun lopettaminen ja pidossa olevan 
puhelun jatkaminen Cisco IP -puhelimessa
1. Pidä  painettuna, kunnes kuulet 

merkkiäänen.
2. Kun IP-puhelimesi on valittuna jalustassa, valitse 

puhelu, jota haluat jatkaa.
3. Paina .

Puhelun asettaminen pitoon ja toisen 
puhelun jatkaminen Cisco IP -puhelimessa
1. Paina .
2. Valinnainen: valitse puhelu, jota haluat jatkaa.
3. Paina  uudelleen.

Jalusta yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen
1. Paina  kahdesti.
2. Valitse kuulokkeet laiteasetuksista. 

Kuulokejalustassa näkyy nimi "Cisco Headset", 
jonka perässä on kuulokkeiden sarjanumeron kolme 
viimeistä numeroa.

Laiteparin muodostaminen ja kaikkien 
laiteparin muodostaneiden Bluetooth-
laitteiden unohtaminen
Pidä  painettuna 4 sekunnin ajan.

Äänilähteiden välillä vaihtaminen
Paina haluamaasi puhelulähdettä jalustassa. 
Kuulokejalustan lähteen merkkivalo palaa tasaisesti 
valkoisena, kun se on valittu.

Puheluun vastaaminen eri lähteestä
1. Paina kuulokejalustassa sen puhelulähteen 

painiketta, jossa on saapuva puhelu.
2. Valinnainen: voit vastata puheluun saapuvasta 

lähteestä. Jalusta vaihtaa automaattisesti uuteen 
aktiiviseen puhelulähteeseen.


