560 serijos „Cisco“ ausinės su „Multibase“
Didelis garso slėgis – vengti klausytis dideliu garsumo
lygiu ilgą laiką, kad išvengtumėte galimo klausos
pažeidimo.

Maitinimas / skambinimas

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.

Nutildymas

Trumpasis vadovas

Šaltiniai
Garsumas +/–

„Bluetooth“
„Micro USB“
prievadas
USB lizdas

Ausinių LED būsenos nuoroda
Gaunamasis skambutis

Mirksi raudona lemputė

„Bluetooth“ būsenos indikatorius

Aktyvus skambutis

Nemirksinti raudona

„Bluetooth“ susiejimas

Mirksi LED lemputė

„Bluetooth“ prijungtas

LED lemputė šviečia
nepertraukiamai

„Bluetooth“ ryšys įjungtas,
bet įtaisas neprijungtas

Pusluojanti LED lemputė

„Bluetooth“ ryšys išjungtas

LED lemputė nešviečia

Balta LED lemputė mirksi
Ausinės suporuotos su stovu
kas 4 sekundes
Balta LED lemputė greitai
Ausinės ir stovas nėra suporuoti
mirksi

Ausinių LED būsenos nuoroda

Šaltinio skambučio būsena

Ausinių akumuliatoriaus
įkrova

Įkraunant akumuliatorių,
LED šviečia
nepertraukiamai

Sistemos naujinimas

LED mirksi eilės tvarka iš
kairės į dešinę

Gaunamasis skambutis Mirksi žalia lemputė

Ausinės ir bazė nesusieti

Visi LED mirksi

Aktyvus skambutis

Nemirksinti žalia



Nepasirinktas šaltinis
su aktyviu skambučiu

Pulsuoja žalia lemputė



Nutildytas

Nepertraukiamai šviečia
raudona lemputė

Pasirinktas šaltinis

Nepertraukiamai
šviečia balta lemputė

560 serijos „Cisco“ ausinės su „Multibase“
Ausinių įjungimas arba išjungimas
Laikykite
ausinių būseną.

4 sekundes. Išgirsite toną, nurodantį

Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius
Spauskite

Spauskite

.

Skambučio baigimas
Laikykite nuspaudę

, kol išgirsite toną.

Skambučio atmetimas
Paspauskite

du kartus.

Garsumo reguliavimas
Spauskite

.

Mikrofono nutildymas skambučio metu
Spauskite

Aktyvaus skambučio užbaigimas ir
atsiliepimas į gaunamąjį skambutį

Susiekite savo bazę su „Bluetooth“
įrenginiu

1.

1.

Paspauskite

2.

Įrenginio parametruose pasirinkite ausines. Ausinių
bazė bus rodoma kaip „Cisco“ ausinės ir jūsų
ausinių serijos numerio trys paskutiniai skaitmenys.

2.

.

Skambučio sulaikymas

.

Trumpasis vadovas

Laikykite

, kol išgirsite toną.

Paspauskite
arba paspauskite ant bazės
esantį šaltinio mygtuką.

Skambučio baigimas ir sulaikyto
skambučio tęsimas „Cisco“ IP telefone
1.

Laikykite

2.

Pasirinkę savo IP telefoną bazėje pasirinkite, kurį
skambutį norite tęsti.

tol, kol išgirsite toną.

3.

Spauskite

.

Skambučio sulaikymas ir skambučio
tęsimas „Cisco“ IP telefone
1.

Spauskite

.

2.

(Pasirinktinai) Pasirinkite skambutį, kuri norite tęsti.

3.

Paspauskite

dar kartą.

du kartus.

Atsiejimas ir visų susietų „Bluetooth“
įrenginių užmiršimas
4 sekundes palaikykite nuspaudę

.

Garso šaltinių perjungimas
Paspauskite pageidaujamą skambučio šaltinį ausinių
bazėje. Pasirinkus šaltinio LED lemputė ant ausinių
bazės šviečia nepertraukiama balta šviesa.

Atsliepimas į skambutį iš kito šaltinio
1.

Ausinių bazėje spustelėkite gaunamojo skambučio
šaltinio mygtuką.

2.

(Pasirinktinai) Galite atsiliepti į skambutį iš gaunamo
šaltinio. Bazė automatiškai persijungia į naują aktyvų
šaltinį.

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