Fone de ouvido da Cisco Série 560 com multibase
Som de alta pressão — Evite ouvir em níveis de volume
altos por longos períodos de tempo para evitar possíveis
danos à audição.

Fontes

Energia/chamada

Quando você conectar o fone de ouvido, baixe o volume do alto-falante
do fone de ouvido antes de colocá-lo. Se você lembrar de diminuir o
volume antes de tirar o fone de ouvido, o volume começará mais baixo
quando você conectar o fone de ouvido novamente.
Esteja ciente dos seus arredores. Quando você usa o fone
de ouvido, ele pode bloquear sons externos importantes,
particularmente em emergências ou em ambientes com ruídos.
Não use o fone de ouvido ao dirigir. Não deixe seu fone de ouvido
ou cabos de fone de ouvido em uma área em que pessoas
ou animais de estimação possam tropeçar neles. Sempre
supervisione crianças que estejam próximas do seu fone de
ouvido ou cabos de fone de ouvido.

Mudo

Guia de referência
rápida

Volume +/-

Bluetooth
Porta micro USB
Porta USB

Indicação do LED de status do fone de ouvido
Chamada recebida

Pisca em vermelho

Indicação de status do Bluetooth

Chamada ativa

Vermelho contínuo

Emparelhamento Bluetooth

LED piscando

Fone de ouvido emparelhado
com encaixe
Fone de ouvido e encaixe não
emparelhados

LED branco piscando a cada
4 segundos
LED branco piscando
rapidamente

Bluetooth conectado

LED constante

Bluetooth ligado mas não
conectado a um dispositivo

LED pulsante

Bluetooth desligado

LED desativado

Indicação do LED de status da base
Intensidade da bateria do
fone de ouvido
Atualização do sistema
Fone de ouvido e base
não emparelhados

LEDs constantes
enquanto bateria está
carregando
LEDs piscam em
sequência da esquerda
para a direita
Todos os LED piscando

Status da chamada de origem
Origem selecionada

Branco contínuo

Chamada recebida

Verde piscando

Chamada ativa

Verde contínuo



Origem não selecionada
com uma chamada ativa

Verde pulsante



Silenciado

Vermelho contínuo

Fone de ouvido da Cisco Série 560 com multibase
Ativar/desativar o fone de ouvido
Mantenha pressionado
por 4 segundos. Você
ouvirá um tom que indica o status do fone de ouvido.

Efetuar e atender chamadas
Pressione

Pressione

.

Terminar uma chamada
Mantenha pressionado

até ouvir um tom.

Rejeitar uma chamada
Pressione

duas vezes.

Ajustar o volume
Pressione

.

Silenciar-se em uma chamada
Pressione

Terminar uma chamada ativa e atender
uma chamada recebida

Emparelhe sua base com um dispositivo
Bluetooth

1.

1.

Pressione

2.

Nas configurações do seu dispositivo, selecione seu
fone de ouvido. A base do fone de ouvido é exibida
como "Fone de ouvido Cisco" seguido dos últimos
três dígitos do número de série do fone de ouvido.

2.

.

Colocar uma chamada em espera

.

Guia de referência
rápida

Mantenha pressionado
Pressione
na base.

até ouvir um tom.

ou pressione o botão de origem

Terminar uma chamada e continuar uma
chamada em espera em um Cisco IP
Phone
1.

Mantenha pressionado

até ouvir um tom.

2.

Com o IP Phone selecionado na base, selecione
a chamada que deseja continuar.

3.

Pressione

.

Colocar uma chamada em espera e
continuar uma chamada em um Cisco IP
Phone
1.

Pressione

.

2.

(Opcional) Selecione a chamada que você gostaria
de continuar.

3.

Pressione

novamente.

duas vezes.

Desemparelhar e esquecer todos os
dispositivos Bluetooth emparelhados
Mantenha pressionado

por 4 segundos.

Alternar entre fontes de áudio
Pressione a origem da chamada desejada na base do
fone de ouvido. O LED da origem na base do fone de
ouvido fica branco contínuo quando selecionado.

Atender uma chamada de uma origem
diferente
1.

Na base do fone de ouvido, pressione o botão de
origem da chamada recebida.

2.

(Opcional) Você pode atender a chamada a
partir da origem de entrada. A base alterna
automaticamente para a nova origem ativa.

Para mais informações, acesse:
http://www.cisco.com/go/headsets
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