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ציון מצב בנוריות LED של האוזניות
מהבהבת באדוםשיחה נכנסת

אדום קבועשיחה פעילה

 נורית LED לבנה מהבהבת כלהאוזניות משויכות לתחנת עגינה
 4 שניות

נורית LED לבנה מהבהבת אוזניות ותחנת עגינה אינן משויכות
במהירות

לחץ קול גבוה – הימנע מהאזנה לרמות עוצמת קול גבוהות 
 לתקופות זמן ארוכות כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה.

בעת חיבור האוזניות, הנמך את עוצמת הקול ברמקול האוזניות לפני הרכבת 
האוזניות. אם תזכור להנמיך את עוצמת הקול לפני הורדת האוזניות, עוצמת 

הקול תהיה נמוכה יותר כאשר תרכיב את האוזניות שוב.

התחשב בסביבתך. בעת שימוש באוזניות, הן עשויות לחסום צלילים חיצוניים 
חשובים, בייחוד במצבי חירום או בסביבות רועשות. אל תשתמש באוזניות 

בזמן נהיגה. אל תשאיר את האוזניות או את כבלי האוזניות באזור שבו אנשים 
או חיות מחמד יכולים לדרוך עליהם. תמיד השגח על ילדים שנמצאים בקרבת 

האוזניות או כבלי האוזניות.

ציון מצב בנוריות LED של הבסיס

נוריות LED נדלקות באופן עוצמת סוללת האוזניות
קבוע במהלך טעינת הסוללה

נוריות LED מהבהבות עדכון מערכת
ברצף משמאל לימין

כל נוריות ה-LED אוזניות ובסיס אינם משויכים
מהבהבות

מקורות

Bluetooth

USB יציאת מיקרו

USB יציאת

מצב שיחת מקור

לבן קבועמקור נבחר

מהבהבת בירוקשיחה נכנסת

ירוק קבועשיחה פעילה

 מקור לא נבחר עם 
פועמת בירוקשיחה פעילה

אדום קבועמושתק

Bluetooth ציון מצב של

Bluetooth הנורית מהבהבתשיוך

הנורית מוארת בצבע קבועBluetooth מחובר

 Bluetooth מופעל אך 
הנורית פועמתאינו מחובר להתקן

הנורית כבויהBluetooth כבוי

הפעלה/ביצוע שיחה 

השתקה 
עוצמת קול +/- 
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Cisco והלוגו של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cisco ו/
או של החברות המסונפות אליה בארה"ב ובמדינות אחרות. כדי לעיין ברשימת הסימנים 

המסחריים של Cisco, עבור לכתובת www.cisco.com/go/trademarks . הסימנים 
המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם קניינם של הבעלים המתאימים. השימוש 

) 1110R( .לכל חברה אחרת Cisco במילה שותף אינה מרמזת על יחסי שותפות בין

הפעלה או כיבוי האוזניות
החזק  במשך 4 שניות.

תשמע צליל המציין את מצב האוזניות.

ביצוע ומענה לשיחות
. לחץ על 

העברת שיחה להמתנה
. לחץ על 

סיום שיחה
החזק את   עד שתשמע צליל.

לדחות שיחה
לחץ על   פעמיים.

כוונון עוצמת הקול
. לחץ על 

השתקה עצמית בשיחה
. לחץ על 

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר:
http://www.cisco.com/go/headsets

סיום שיחה פעילה ומענה לשיחה נכנסת
 החזק  עד שתשמע צליל.. 1

 לחץ על  או לחץ על לחצן המקור בבסיס .. 2

סיום שיחה וחידוש שיחה ממתינה בטלפון 
Cisco IP

 החזק  עד שתשמע צליל.. 1
   כאשר טלפון IP נבחר בבסיס, בחר את השיחה . 2

שברצונך לחדש.
3 ..  לחץ על 

 העברת שיחה להמתנה וחידוש שיחה 
Cisco IP בטלפון

1 ..  לחץ על 
 )רשות( בחר את השיחה שברצונך לחדש.. 2
 לחץ על  שוב.. 3

Bluetooth שיוך הבסיס להתקן
 לחץ על  פעמיים.. 1
  בהגדרות המכשיר, בחר את האוזניות. בסיס האוזניות . 2

יוצג כ"אוזניות Cisco" ואחריו שלוש הספרות האחרונות 
במספר הסידורי של האוזניות.

 Bluetooth-לבטל שיוך ולשכוח את כל התקני ה
המשויכים

החזק את  במשך 4 שניות.

מעבר בין מקורות שמע
לחץ על מקור השיחה הרצוי בבסיס האוזניות. נורית המקור בבסיס 

האוזניות מוארת בלבן קבוע כאשר הוא נבחר.

מענה לשיחה ממקור שונה
  בבסיס האוזניות, לחץ על לחצן המקור של השיחה . 1

הנכנסת.
  )רשות( באפשרותך לענות לשיחה מתוך המקור הנכנס. . 2

הבסיס עובר אוטומטית למקור הפעיל החדש.
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