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Til Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 og 8865NR på Cisco Unified Communications Manager

Quick Reference Guide
(Hurtigvejledning)

Højt lydtryk – undlad at lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen for at undgå mulig
beskadigelse af hørelsen.
Når du tilslutter din hovedtelefon, skal du skrue ned for lydstyrken for hovedtelefonens
højttaler, før du tager hovedtelefonen på. Hvis du husker at skrue ned for lydstyrken,
før du tager hovedtelefonen af, vil lydstyrken starte fra et lavere niveau, når du tilslutter
hovedtelefonen igen.

Tænd/sluk/ring op
Tavs

Lydstyrke +/-

Vær opmærksom på dine omgivelser. Når du bruger hovedtelefonen, kan det blokere
vigtige eksterne lyde, især i nødstilfælde eller i miljøer med meget støj. Brug ikke
hovedtelefonen under kørslen. Efterlad ikke hovedtelefon eller hovedtelefonkabler
i et område, hvor personer eller kæledyr kan snuble over dem. Overvåg altid børn,
der er i nærheden af hovedtelefon eller hovedtelefonkabler.

Angivelse af LED-status for hovedtelefon
Indgående opkald

Blinker rødt

Aktivt opkald

Lyser rødt

Hovedtelefon parret med
dockingstation

Hvid LED blinker hvert 4. sekund

Hovedtelefon og dockingstation
er ikke parret

Hvid LED blinker hurtigt

Angivelse af LED-status for base
Batteristyrke

LED'er lyser konstant, når batteri oplades

Systemopdatering

LED'er blinker i rækkefølge fra venstre
mod højre

Hovedtelefon og dockingstation
er ikke parret

Alle LED'er blinker

Angivelse af opkald
Indgående opkald

Blinker grønt

Aktivt opkald

Lyser grønt

Opkald med lyd slået fra

Lyser rødt
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Til Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 og 8865NR på Cisco Unified Communications Manager
Tænd/sluk din hovedtelefon
Hold
nede i 4 sekunder.
Du hører en tone, der angiver
hovedtelefonens status.

Foretag et opkald
Tryk på

Sæt et opkald i venteposition
Tryk på

.

Afvis et opkald
Tryk to gange på

.

Juster lydstyrken
.

Slå din egen lyd fra i et opkald
Tryk på

.

Slå din egen lyd til i et opkald
Tryk på

1. Hold

2. Vælg Tilbehør > Cisco Headset.

nede, indtil du hører en tone.

2. Vælg det opkald, du vil genoptage.
.

Sæt et opkald i venteposition,
og genoptag et opkald
.

2. Valgfrit: Vælg det opkald, du vil genoptage.

nede, indtil du hører en tone.

Tryk på

Juster din højttalerfeedback (kun USB)

1. Tryk på

Afslut et opkald
Hold

Afslut et opkald, og fortsæt et opkald
i venteposition

3. Tryk på

.

igen.

3. Tryk på

igen.

2. Tryk på

1. Tryk på Programmer

.

3. Tryk på Opsætning, og vælg Højttaler >
Tilbagekobling.
4. Tryk navigationsklyngen op eller ned for
at justere sidetonen.
Tilbagekoblingen er lav som standard.
5. Vælg Indstil for at anvende dine indstillinger.

Juster lydstyrke på din mikrofon (kun USB)
1. Tryk på Programmer

.

Sæt et opkald på i venteposition,
og besvar et indgående opkald

2. Vælg Tilbehør > Cisco Headset.

Tryk på

4. Tryk navigationsklyngen til venstre eller højre
for at justere forøgelsen.

.

Juster din bas og diskant (kun USB)
1. Tryk på Programmer

.

2. Vælg Tilbehør > Cisco Headset.
3. Tryk på Opsætning, og vælg Højttaler >
Indstilling.
4. Tryk på navigationsklyngen, til venstre eller
højre, for at justere finindstillingen.

Afslut et opkald, og besvar et indgående
opkald
1. Hold
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3. Tryk på Opsætning, og vælg Mikrofon > Gain.

Test din mikrofon (kun USB)
1. Tryk på Programmer

.

2. Vælg Tilbehør > Cisco Headset.
3. Tryk på Opsætning, og vælg Mikrofon > Test.
4. Tryk på Optag, og tal i mikrofonen.
5. Tryk på Stop optagelse, når du er færdig
med at tale.
6. Tryk på Afspil for at gennemgå
din testoptagelse.

nede, indtil du hører en tone.
.

Find yderligere oplysninger på:
http://www.cisco.com/go/ipphones/8800
http://www.cisco.com/go/headsets
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