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Oznaka LED za stanje naglavne slušalke
Dohodni klic Utripa rdeče

Aktivni klic Sveti rdeče

Naglavna slušalka je  
seznanjena s stojalom

Bela lučka LED utripa vsake 
4 sekunde

Naglavna slušalka in stojalo  
nista seznanjena Bela lučka LED hitro utripa

Visok zvočni tlak – izogibajte se dolgotrajnem poslušanju 
pri visokih ravneh glasnosti, da preprečite morebitne 
poškodbe sluha.

Ko priključite naglavno slušalko, zmanjšajte glasnost, preden si jo 
nataknete. Če se spomnite, da pred snemanjem naglavne slušalke 
zmanjšate glasnost, bo ta nižja, ko si spet nataknete naglavno 
slušalko.

Bodite pozorni na okolico. Ko uporabljate naglavno slušalko, lahko 
ta blokira pomembne zunanje zvoke, zlasti v nujnih primerih ali 
v hrupnih okoljih. Naglavne slušalke ne uporabljajte med vožnjo. 
Naglavne slušalke ali kablov zanjo ne puščajte tako, da bi se lahko 
drugi ljudje ali hišni ljubljenčki spotaknili čeznje. Bodite pozorni na 
otroke, ki so v bližini naglavne slušalke ali kablov zanjo.

Vklop/klic 

Izklop zvoka 
Glasnost +/– 

Oznaka LED za stanje osnovne postaje

Moč baterije naglavnih  
slušalk

Lučke LED neprekinjeno 
svetijo, ko se baterija 
polni

Posodobitev sistema
Lučke LED utripajo v 
zaporedju od leve proti 
desni

Naglavna slušalka in osnovna 
postaja nista seznanjena Vse lučke LED utripajo

Viri

Bluetooth  

Mikro vrata USB  

Vrata USB

Stanje izvirnega klica

Izbrani vir Sveti belo

Dohodni klic Utripa zeleno

Aktivni klic Sveti zeleno 

Neizbran vir z aktivnim 
klicem Pulzira zeleno 

Utišano Sveti rdeče

Oznaka stanja Bluetooth

Seznanjanje Bluetooth Lučka LED utripa

Bluetooth je povezan. Lučka LED neprekinjeno 
sveti

Bluetooth je vklopljen, vendar 
ni povezan z napravo Lučka LED pulzira

Bluetooth je izklopljen Lučka LED je izklopljena
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Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki 
podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih 
državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno 
mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke 
tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne 
pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim 
podjetjem. (1110R)

Vklop/izklop naglavne slušalke
Pridržite  4 sekunde. Zaslišali boste ton,  
ki označuje stanje naglavne slušalke.

Klicanje in odgovarjanje na klice
Pritisnite .

Uvrstiti klic na čakanje.
Pritisnite .

Končanje klica
Pridržite , dokler ne slišite tona.

Zavrnitev klica
Dvakrat pritisnite .

Nastavitev glasnosti
Pritisnite .

Izklop zvoka med klicem
Pritisnite .

Za več informacij si oglejte
http://www.cisco.com/go/headsets
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Končanje aktivnega klica in prevzem 
dohodnega klica
1. Pridržite,  dokler ne slišite tona.

2. Pritisnite  ali pritisnite gumb vira v bazi.

Končanje klica in nadaljevanje zadržanega 
klica v telefonu Cisco IP Phone
1. Pridržite,  dokler ne slišite tona.
2. Ko je telefon IP izbran v osnovni postaji, izberite klic, 

ki ga želite nadaljevati.
3. Pritisnite .

Preklop klica na čakanje in nadaljevanje 
klica v telefonu Cisco IP
1. Pritisnite .
2. (Izbirno) Izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Znova pritisnite .

Seznanjanje osnovne postaje z napravo 
Bluetooth
1. Dvakrat pritisnite .
2. V nastavitvah naprave izberite naglavno slušalko. 

Osnovna postaja naglavnih slušalk je prikazana kot 
»Naglavne slušalke Cisco«, ki ji sledijo zadnje tri 
števke serijske številke naglavnih slušalk.

Razdruževanje in pozabljanje vseh 
seznanjenih naprav Bluetooth
Pridržite  za 4 sekunde.

Preklop med zvočnimi viri
Pritisnite želeni vir klica na osnovni postaji naglavnih 
slušalk. Lučka LED vira na osnovni postaji naglavnih 
slušalk neprekinjeno sveti belo, ko je izbran.

Prevzem klica iz drugega vira
1. Na osnovni postaji naglavnih slušalk pritisnite gumb 

za vir dohodnega klica.
2. (Izbirno) Na klic lahko odgovorite iz dohodnega vira. 

Osnovna postaja samodejno preklopi na nov  
aktivni vir.


