
Cisco Headset 560-serie met multibasis Beknopte handleiding

Statusindicatieled headset
Inkomende oproep Knippert rood

Actieve oproep Ononderbroken rood

Headset gekoppeld aan dock Witte led knippert elke  
4 seconden

Headset en dock niet  
gekoppeld Witte led knippert snel

Hoge geluidsdruk: vermijd luisteren op hoog 
volumeniveau voor langere perioden om mogelijke 
gehoorschade te voorkomen.

Wanneer u uw headset aansluit, dient u het volume van de 
luidspreker te verlagen voordat u de headset opzet. Als u eraan 
denkt om het volume te verlagen voordat u de headset afzet, staat 
het volume lager wanneer u de headset weer opnieuw aansluit.

Houd rekening met uw omgeving. Wanneer u uw headset 
gebruikt, kan deze belangrijke externe geluiden blokkeren, 
met name bij noodgevallen of in lawaaierige omgevingen. 
Gebruik de headset niet tijdens het rijden. Laat de headset of 
de headsetkabels niet achter in een ruimte waar personen of 
huisdieren erover kunnen struikelen. Let altijd op kinderen in de 
buurt van uw headset of headsetkabels.

Voeding/Oproep 

Dempen 
Volume +/- 

Statusindicatieled basis

Accuvermogen headset
De leds branden 
constant als de accu 
wordt opgeladen

Systeemupdate
De leds knipperen 
in volgorde van links 
naar rechts

Headset en basis niet 
gekoppeld Alle leds knipperen

Bronnen

Bluetooth  

Micro-USB-poort  

USB-poort

Oproepstatus bron

Geselecteerde bron Ononderbroken wit

Inkomende oproep Knippert groen

Actieve oproep Ononderbroken 
groen 

Niet-geselecteerde bron 
met actieve oproep Knippert groen 

Gedempt Ononderbroken 
rood

Statusindicatie Bluetooth

Bluetooth-koppeling LED knippert

Bluetooth verbonden LED brandt 
ononderbroken

Bluetooth ingeschakeld maar niet 
verbonden met een apparaat LED knippert

Bluetooth uitgeschakeld LED uit
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Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de V.S. 
en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco 
naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van 
derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van 
het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en 
een andere onderneming. (1110R)

Schakel uw headset in of uit
Houd  gedurende 4 seconden ingedrukt. U 
hoort een toon die de status van de headset aangeeft.

Oproepen starten en beantwoorden
Druk op .

Een oproep in de wachtstand zetten
Druk op .

Een oproep beëindigen
Houd  ingedrukt tot u een toon hoort.

Een oproep weigeren
Druk twee maal op .

Uw volume aanpassen
Druk op .

Uzelf dempen tijdens een oproep
Druk op .

Ga voor meer informatie naar:
http://www.cisco.com/go/headsets

Copyright. © 2019 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. 
Juli 2019

Een actieve oproep beëindigen en een 
inkomende oproep beantwoorden.
1. Houd   ingedrukt tot u een toon hoort.

2. Druk op  of druk op de bronknop op de 
basis.

Een oproep beëindigen en een oproep 
in de wacht hervatten op een Cisco IP 
Phone
1. Houd  ingedrukt tot u een toon hoort.
2. Selecteer uw IP Phone op de basis en selecteer de 

oproep die u wilt hervatten.
3. Druk op .

Een oproep in de wacht zetten en 
hervatten op een Cisco IP Phone
1. Druk op .
2. (Optioneel) Selecteer de oproep die u wilt 

hervatten.
3. Druk nogmaals op .

Uw basis koppelen aan een Bluetooth-
apparaat
1. Druk twee maal op .
2. Selecteer uw headset in het menu Instellingen van 

uw apparaat. De headsetbasis verschijnt als "Cisco 
Headset" gevolgd door de laatste drie cijfers van 
het serienummer van uw headset.

Alle gekoppelde Bluetooth-apparaten 
ontkoppelen en vergeten
Houd  gedurende 4 seconden ingedrukt.

Tussen audiobronnen schakelen
Druk op de gewenste oproepbron op de headsetbasis. 
De bronled op de headsetbasis brandt ononderbroken 
wit wanneer die is geselecteerd.

Een oproep beantwoorden vanaf een 
andere bron
1. Druk op de headsetbasis op de bronknop van de 

inkomende oproep.
2. (Optioneel) U kunt de oproep ook beantwoorden 

vanaf het bronapparaat waarop het gesprek 
binnenkomt. De basis schakelt automatisch naar de 
nieuwe actieve bron.


