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Headsetets LED-statusindikering
Inkommande samtal Blinkar rött

Aktivt samtal Stadigt rött ljus

Headset parkopplad med  
docka

Vit LED-lampa blinkar var 
fjärde sekund

Headset och docka har inte 
parkopplats Vit LED-lampa blinkar snabbt

Högt ljudtryck – Undvik att lyssna på hög volym under 
längre perioder för att slippa hörselskador.

När du har anslutit headsetet sänker du volymen på 
högtalaren innan du tar på dig headsetet. Om du kommer ihåg att 
sänka volymen innan du tar av dig headsetet vet du att volymen är 
låg när du ansluter headsetet nästa gång.

Tänk på din omgivande miljö. När du använder headset kan det 
utestänga viktiga externa ljud, särskilt i nödsituationer eller i bullrig 
miljö. Använd inte headsetet när du kör bil. Lägg inte headsetet 
eller headsetsladdarna på en plats där personer eller husdjur kan 
snubbla över dem. Övervaka alltid barn som vistas i närheten av 
ditt headset eller dina headsetkablar.

Ström/samtal 

Ljud av 
Volym +/- 

Basenhetens LED-statusindikering

Batterinivå för headset
LED-lamporna lyser med 
fast sken när batteriet 
laddas

Systemuppdatering LED-lamporna blinkar i 
följd från vänster till höger

Headset och bas har inte 
parkopplats Alla LED-lampor blinkar

Källor

Bluetooth  

Mikro USB-port  

USB-port

Status för källsamtal

Vald källa Fast vit

Inkommande samtal Blinkar grön

Aktivt samtal Fast grön 

Källa som inte valts med 
aktivt samtal Pulserar grön 

Ljud av Fast röd

Statusindikator för Bluetooth

Bluetooth-parkoppling LED-lampan blinkar

Bluetooth anslutet LED-lampan lyser fast

Bluetooth på, men inte 
anslutet till enhet LED-lampan pulserar

Bluetooth är av LED-lampan är släckt
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Slå på eller stäng av ditt headset
Tryck in  i fyra sekunder. Du hör en ton som 
anger status för headset.

Ringa och besvara samtal
Tryck på .

Försätta ett samtal i förfrågningsläge
Tryck på .

avsluta ett samtal
Tryck in   tills du hör en ton.

Avvisa ett samtal
Tryck   två gånger.

Justera volymen
Tryck på .

Stänga av din mikrofon i ett samtal
Tryck på .

För mer information, gå till:
http://www.cisco.com/go/headsets
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Avsluta aktivt samtal och besvara ett 
inkommande samtal
1. Tryck in  tills du hör en ton.

2. Tryck på  eller tryck på källknappen  
på basen.

Avsluta ett samtal och återuppta ett 
parkerat samtal på en Cisco IP Phone
1. Tryck in  tills du hör en ton.
2. Med din IP-telefon vald på basen väljer du det 

samtal som du vill återuppta.
3. Tryck på .

Sätta ett samtal i vänteläge och återuppta 
ett samtal på en Cisco IP Phone
1. Tryck på .
2. (Valfritt) Välj samtalet som du vill återuppta.
3. Tryck på  igen.

Parkoppla basen med en Bluetooth-enhet
1. Tryck på  två gånger.
2. Välj ditt headset i enhetsinställningarna. Basen för 

headsetet visas som "Cisco Headset" följt av de tre 
sista siffrorna i headsetets serienummer.

Koppla från och glöm alla parkopplade 
Bluetooth-enheter
Tryck in  i fyra sekunder.

Växla mellan ljudkällor
Tryck på önskad samtalskälla på headset-basen. LED-
lampan på headset-basen lyser fast vit när den är 
markerad.

Besvara ett samtal från en annan källa
1. Tryck på knappen för källa för inkommande samtal 

på headset-basen.
2. (Valfritt) Du kan besvara samtalet från den 

inkommande källan. Basen ändrar automatiskt till 
den nya aktiva källan.


