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1 Přepínač závěrky 9 Přidržet

2 Fotoaparát 10 Konference

3 Obrazovka telefonu 11 Zastavit video

4 Klávesnice 12 Hlasitý odposlech

5 Zásuvka pro kartu 
microSD

13 Ztlumit

6 Zamknout 14 Náhlavní souprava

7 Přepojit 15 Hlasitost

8 Ukončení hovoru 16 Sluchátko s indikací 
čekajícího hovoru

1 Otvor pro 
bezpečnostní zámek

6 Počítačový port

2 Port microUSB 7 Port AUX

3 Linkový vstup/výstup 8 Port USB

4 Napájení 9 HDMI

5 Síťový port
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Nastavení telefonu
Po prvním zapnutí telefonu se zobrazí výzva k jeho 
nastavení. Pokud správce telefon již nastavil, nebudou 
vyžadovány některé nebo žádné z následujících kroků.

1. Vyberte bezdrátovou síť, zadejte svá pověření 
a klepněte na tlačítko Připojit.

2. Zadejte nastavení serveru TFTP a klepněte 
na tlačítko Pokračovat. Je-li k dispozici 
aktualizovaný firmware, bude nainstalován 
a telefon bude restartován.

3. Na uvítací obrazovce vyberte možnost Klepnutím 
zde začnete a postupujte podle pokynů pro 
nastavení samoposkytování a aplikací a výběr 
kódu PIN nebo hesla.

Příslušenství
K telefonu lze připojovat příslušenství, například 
externí monitor k portu HDMI, klávesnici a myš 
k portům USB a náhlavní soupravu či mobilní telefon 
pomocí funkce Bluetooth.

Odemknutí obrazovky
Chcete-li odemknout obrazovku, zadejte kód PIN 
a stiskněte #.

Přihlášení ke službě Cisco Extension 
Mobility
1. Klepněte na možnost Přihlásit se jako nový 

uživatel.

2. Zadejte své ID uživatele a kód PIN.

3. Zobrazí-li se výzva, vyberte profil zařízení.
Gesta

Navigace

Miniaplikace
Miniaplikace poskytují přístup k funkcím telefonu 
a dalším aplikacím na ploše.

Přidání miniaplikace na plochu:

1. Klepněte na tlačítko .

2. Klepněte na možnost Miniaplikace.

3. Klepněte na miniaplikaci a přidržte na ní prst.

4. Přetáhněte miniaplikaci na prázdné místo na 
ploše.

Gesto Akce

Klepnutí Konečkem prstu se dotkněte dotykové 
obrazovky.

Klepnutí 
a přidržení

Klepněte na obrazovku a ponechte prst 
na místě po dobu dvou sekund.

Přejetí Klepněte na obrazovku a posunujte 
prstem po obrazovce.

Přetažení Klepněte a přidržte a poté posunujte 
prstem.

Dvojité 
klepnutí

Dvakrát klepněte rychle za sebou.

Roztažení Klepněte dvěma prsty a potom 
roztáhněte prsty od sebe.

Stažení Klepněte dvěma prsty a potom stáhněte 
prsty k sobě.

Ikona Akce

Chcete-li přejít k předchozí stránce nebo 
aplikaci nebo zavřít klávesnici na 
obrazovce, klepněte na tlačítko Zpět.

Klepnutím na tlačítko Domů zobrazíte 
plochu.

Klepnutím na tlačítko Telefon zobrazíte 
telefonní aplikaci.

Klepnutím na možnost Nejnovější 
zobrazíte seznam naposledy použitých 
aplikací.
Ústředí pro Severní a Jižní Ameriku

Telefonní aplikace

Volání

Volání kontaktu

1. Klepněte na tlačítko .

2. Přetáhněte kontakt ze seznamu kontaktů na hovor.

Pomocí hlasitého odposlechu

1. Stiskněte tlačítko .

2. Vytočte číslo.

Pomocí náhlavní soupravy

Stiskněte tlačítko  a zadejte číslo. Svítí-li 
tlačítko , stiskněte tlačítko Nový hovor 
a zadejte číslo.

Ukončení hovoru

Pomocí hlasitého odposlechu

Stiskněte tlačítko  nebo .

Pomocí náhlavní soupravy

Stiskněte tlačítko  nebo .

Zachování dalšího hovoru na stejné lince

Stiskněte tlačítko . V případě nutnosti nejprve 
vyzvedněte přidržený hovor.

http://www.cisco.com/go/trademarks


Přijetí hovoru
Chcete-li přijmout hovor, zvedněte sluchátko. Můžete 
také klepnout na možnost Přijmout.

Pomocí hlasitého odposlechu

Stiskněte tlačítko  nebo klepněte na možnost 
Přijmout.

Pomocí náhlavní soupravy

Stiskněte tlačítko . Svítí-li tlačítko , 
můžete také stisknout tlačítko Přijmout.

Během aktivního hovoru

Klepněte na možnost Přijmout.

Odklonění hovoru do hlasové schránky

Klepněte na možnost Odklonit.

Ztlumení hovoru
Ztlumení mikrofonu během hovoru:

1. Stiskněte tlačítko . 

2. Chcete-li opět zapnout mikrofon během hovoru, 
stiskněte tlačítko  znovu.

Zastavení videa
Postup zastavení přenosu videa:

1. Stiskněte tlačítko . 

2. Chcete-li v přenosu videa pokračovat, stiskněte 
znovu tlačítko .

Přidržení hovoru
Přidržení hovoru:

1. Zkontrolujte, zda je zvýrazněn hovor, který chcete 
přidržet.

2. Stiskněte tlačítko .

Více hovorů
Aktivní hovor je přidržen při zvednutí příchozího nebo 
přidrženého hovoru, zahájení nového hovoru nebo při 
inciování přepojení či konference.
Přesměrování hovorů
Postup přesměrování hovorů:

1. Klepněte na tlačítko .

2. Klepněte na tlačítko  a zadejte cílové telefonní 
číslo.

3. Chcete-li zrušit přesměrování hovorů, klepněte na 
tlačítko  znovu.

Přepojení
Přepojení hovoru:

1. Stiskněte tlačítko .

2. Zadejte cílové číslo.

3. Chcete-li dokončit přepojení, stiskněte tlačítko 
 znovu, nebo přepojení zrušte stisknutím 

tlačítka Konec.

4. Je-li v telefonu povolena funkce přepojení se 
zavěšeným sluchátkem, dokončete přepojení 
zavěšením.

Konference
Vytvoření konferenčního hovoru:

1. Během hovoru stiskněte tlačítko .

2. Zadejte telefonní číslo účastníka.

3. Vyčkejte na spojení hovoru.

4. Chcete-li přidat k hovoru účastníka, stiskněte 
tlačítko  znovu.

5. Chcete-li přidat další účastníky, opakujte 
kroky 1 až 4.

Přidání kontaktu ke konferenci

1. Klepněte na tlačítko .

2. Přetáhněte kontakt ze seznamu kontaktů na hovor.

3. Opakováním postupu přidejte další účastníky.

Funkce Nerušit
Zapnutí a vypnutí funkce Nerušit: 

1. Klepněte na tlačítko .

2. Chcete-li funkci zapnout, klepněte na možnost 
Nerušit.

3. Chcete-li ji vypnout, klepněte na možnost Nerušit 
znovu.
Historie hovorů
Chcete-li zobrazit historii svých hovorů, klepněte na 
možnost Nejnovější.

Hlasová schránka
Nové hlasové zprávy jsou indikovány světelným 
indikátorem čekajícího hovoru na sluchátku. 
Vyslechnutí hlasových zpráv:

1. Klepněte na možnost Nejnovější.

2. Klepněte na možnost Zprávy.

Přehrání hlasové zprávy

Klepněte na možnost Přehrát.

Připojení inteligentních zařízení 
v blízkosti
Pokud spárujete mobilní telefon se zařízením DX650, 
můžete pomocí zařízení využívat mobilní linku. Po 
spárování mobilního telefonu můžete uskutečňovat 
a přijímat hovory na mobilní lince pomocí zařízení 
DX650.

1. Přepněte mobilní telefon do zjistitelného režimu.

2. V zařízení DX650 otevřete aplikaci Nastavení 
a klepněte na možnost Bluetooth.

3. V seznamu dostupných zařízení vyberte mobilní 
telefon, který chcete spárovat.

4. Ověřte přístupový klíč v mobilním telefonu 
a v zařízení DX650.

5. Když se zobrazí výzva, povolte zpřístupnění 
kontaktů a historie hovorů z mobilního telefonu 
v zařízení Cisco DX650. 

Další aplikace

Kontakty
Chcete-li zobrazit své kontakty, klepněte na možnost 
Kontakty.

Stručná jmenovka kontaktu

Klepněte na avatar jednoho z místních kontaktů. 
Zobrazí-li se dole v rohu šipka, je k dispozici stručná 
jmenovka kontaktu.

Chcete-li zahájit konverzaci, klepněte na e-mailovou 
adresu, telefonní číslo nebo adresu pro zasílání 
rychlých zpráv.
Kalendář
Chcete-li naplánovat a zaznamenat události, použijte 
aplikaci Kalendář.

Přidání události

Chcete-li přidat do kalendáře událost, klepněte na 
položku + Událost.

E-mail
Chcete-li odesílat a přijímat e-mailové zprávy z více 
účtů, použijte aplikaci E-mail.

Odeslání e-mailové zprávy

Chcete-li odeslat e-mailovou zprávu, klepněte na 
tlačítko + Nová zpráva. 

Jabber IM

Chcete-li konverzovat se svými kontakty 
a aktualizovat svůj stav, použijte aplikaci Chat.

Zahájení konverzace

Chcete-li zahájit konverzaci, klepněte na název 
kontaktu.

Cisco WebEx
Chcete-li se zúčastňovat schůzí WebEx, použijte 
aplikaci WebEx.

Během schůze WebEx mohou účastníci: 

• vstoupit do hlasové konference,

• zobrazit sdílené prezentace,

• zobrazit další účastníky a konverzovat s ními.

Nastavení
Chcete-li upravit a přizpůsobit nastavení a aplikace 
telefonu nebo zobrazit Uživatelskou příručku a jinou 
dokumentaci, použijte aplikaci Nastavení.
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