Naglavni slušalki Cisco 561 in 562 s standardno osnovno postajo

Vodnik za hitri začetek

Za Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 7945G, 7965G in 7975G za Cisco Unified Communications Manager
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.

Vklop/klic
Izklop zvoka

Glasnost +/–

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.

Oznaka LED za stanje naglavne slušalke
Dohodni klic

Utripa rdeče

Aktivni klic

Sveti rdeče

Naglavna slušalka je seznanjena
s stojalom

Bela LED utripa vsake 4 sekunde

Naglavna slušalka in stojalo nista
seznanjena

Bela LED hitro utripa

Oznaka LED za stanje osnovne postaje
Moč baterije
Posodabljanje sistema
Naglavna slušalka in stojalo nista
seznanjena

Obvestilo o klicu
Dohodni klic

Utripa zeleno

Aktivni klic

Sveti zeleno

Zvok klica
izklopljen

Sveti rdeče

Lučke LED neprekinjeno svetijo, ko se
baterija polni
Lučke LED svetijo v zaporedju od leve
proti desni
Vse lučke LED utripajo
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Vklop/izklop naglavne slušalke
Pridržite
4 sekunde.
Zaslišali boste ton, ki označuje stanje naglavne
slušalke.

Klicanje
Pritisnite

.

Uvrstiti klic na čakanje.
Pritisnite

.

dokler ne slišite tona.

Zavrnitev klica
Pritisnite

dvakrat.

Nastavitev glasnosti
Pritisnite

.

Izklop zvoka med klicem
Pritisnite

Prilagoditev povratnega odziva naglavne
slušalke

1. Pridržite,

1. Pritisnite Aplikacije

dokler ne slišite tona.

2. Pritisnite

2. Izberite Nastavitve > Presluh naglavne
slušalke.

.

Preklop klica na čakanje in sprejem
dohodnega klica
Pritisnite

.

.

3. Izberite nastavitev.
4. Počakajte minuto in nato znova zaženite
telefon.

Končanje klica in nadaljevanje zadržanega
klica

Končanje klica
Pridržite,

Končanje klica in prevzem dohodnega
klica

.

1. Pridržite,

dokler ne slišite tona.

2. Izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Pritisnite

.

Preklop klica na čakanje in nadaljevanje
klica
1. Pritisnite

.

2. Izbirno: izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Znova pritisnite

.

Vklop zvoka med klicem
Pritisnite

znova.

Za več informacij si oglejte
http://www.cisco.com/go/headsets
http://www.cisco.com/go/ipphones/7800
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