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1. USB-portok
2. HDMI-aljzatok
3. LAN-csatlakozó. Ide csatlakoztassa 

a számítógép LAN-csatlakozóját, ha 
azt szeretné, hogy a DX70 készülék 
és a számítógép közös helyi hálózati 
kapcsolaton osztozzon.

4. LAN-csatlakozó
5. Tápellátás-csatlakozó

Megjelenítheti saját magát
Szükség esetén koppintson a Hívás ikonra, majd koppintson 
a Több ikonra (...) a jobb felső sarokban, és válassza ki 
a menüből a Saját nézet elemet.

Minden hívás átirányítása
1. Szükség esetén koppintson a Hívás ikonra, majd 

koppintson a Több ikonra (...) a jobb felső sarokban, és 
válassza ki az Összes hívás átirányítása elemet.

2. A rendszer ekkor felkéri, hogy adja meg 
a céltelefonszámot. 

3. Az Összes hívás átirányítása funkció kikapcsolásához 
ismételje meg az eljárást.

A „Ne zavarjanak” funkció 
bekapcsolása
Szükség esetén koppintson a Hívás ikonra, majd koppintson 
a Több ikonra (...) a jobb felső sarokban, és válassza ki 
a Ne zavarjanak elemet. A funkció csak akkor érhető el 
(és látható), ha a rendszergazda aktiválta.

Hívás némítása
Nyomja meg a Mikrofon némítása gombot a rendszer jobb 
oldalán. A némítás feloldásához nyomja meg újra a gombot.

Videó továbbításának leállítása
Fordítsa el a kamerazárat az óramutató járásával ellentétes 
irányba. A videó továbbításának folytatásához fordítsa el 
a zárat az óramutató járásával azonos irányba.

Hangposta
A Várakozó üzenet ikon jelzőfény jelzi, hogy új hangüzenete 
van.

Hangüzenetek megtekintése:
1. Koppintson a Korábbiak pontra.
2. Koppintson a Hangposta hívása lehetőségre.

Hangüzenet lejátszása:
Koppintson a Lejátszás gombra.

	Kamera adatvédelmi zárral; az óramutató járásával 
ellentétes irányba fordítva zárható, és az óramutató 
járásával azonos irányba nyitható

	Mikrofon némítása gomb és a hangszóró 
hangerőszabályzói

	Hangszóró 

	SD kártyanyílás, fejhallgató- és USB-csatlakozó. 
Az USB-aljzat nagy áramerősségű (2 A) típus, így 
a megfelelő eszközök töltésére is alkalmas.

	Főkapcsoló

	Mikrofon

A DX70 készülék háromféle üzemmódban működhet: 
Nyilvános módban, Egyszerű módban vagy Kiterjesztett 
módban. A Nyilvános mód a kioszk üzemmódhoz hasonlít. 
A Nyilvános mód ebben az útmutatóban nem szerepel.

Kiterjesztett módban a DX70 készülék Android 
táblagépként viselkedik; a készülék telefon része ilyenkor 
egy alkalmazás, amelyre Hívás alkalmazás néven 
hivatkozunk. Az üzemmódokat a rendszergazda állítja be.

Egyszerű mód: a következő funkciókhoz biztosít 
hozzáférést:

 Hívás kezdeményezése

 Hozzáférés a Névjegyek listájához

 A Korábbi hívások listájának megjelenítése

 Hangposta (Üzenetek) megjelenítése

 Számítógép megtekintése (ha van)

 A Beállítások menü megjelenítése 

Kiterjesztett mód: a Hívás alkalmazás elindítását igényli 
a rendszer telefonként történő használatához. 

A Hívás alkalmazás elindításához koppintson a Telefon 
( ) ikonra az alsó fekete sáv bal sarkában. A Telefon ikon 
csak Kiterjesztett módban látható.

A Hívás alkalmazás futtatása közben a szokásos Android 
navigációs gombok (Vissza, Kezdőképernyő és 
Legutóbb használt alkalmazások) láthatók.

Megjegyzés: a dokumentumban szereplő leírások azt 
feltételezik, hogy vagy Egyszerű módban van a rendszer, 
vagy fut a Hívás alkalmazás.
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Hívás kezdeményezése Konferencia létrehozása

Koppintson az ábrán látható Hívás ikonra.

Koppintson a felül látható Írjon a híváshoz 
mezőre. Válassza a Billentyűzet vagy 
a Billentyűzet lehetőséget.

Írja be a kívánt nevet vagy számot. Írás 
közben megjelennek a lehetséges találatok. 
A bal oldali oszlopban látható Korábbiak, 
Kedvencek, Névjegyek vagy Könyvtár 
elemre koppintva ezekből a listákból is 
kiválaszthatja, kit szeretne felhívni (csak 
koppintson a felhívni kívánt bejegyzésre).

A hívásindításhoz koppintson a zöld 
Hívás gombra.

Hívás közben koppintson a Hozzáadás 
ikonra.

Koppintson a Keressen vagy hívjon 
a hozzáadáshoz mezőre. Ezzel előhívja 
a virtuális billentyűzetet, amennyiben 
nem csatlakoztatott a készülékhez külső 
billentyűzetet.

Koppintson a Keressen vagy hívjon 
a hozzáadáshoz mezőre. Ezzel előhívja 
a virtuális billentyűzetet, amennyiben 
nem csatlakoztatott a készülékhez külső 
billentyűzetet.

Hívás közben koppintson az Átadás 
ikonra.

Írja be a keresett nevet vagy számot. 
Írás közben megjelennek a lehetséges 
találatok. Koppintson a Hívás gombra.

Írja be a keresett nevet vagy számot. 
Írás közben megjelennek a lehetséges 
találatok. Koppintson a Hívás gombra.

Az aktuális hívás tartásba kerül. A hívások 
konferenciában történő egyesítéséhez 
koppintson az Egyesítés gombra.

Az aktuális hívás tartásba kerül. A művelet 
befejezéséhez koppintson az Átadás 
gombra.

További résztvevők hozzáadásához ismételje 
meg az 1–4. lépést.

Kilépés a konferenciából

Hívás átadása

A konferencia bármely résztvevője bármikor 
kiléphet a konferenciahívásból. Ehhez 
a Vége gombra kell kattintani. Ez nincs 
semmilyen hatással a konferenciára.

Hívás tartásba tétele

Az aktív hívás tartásba kerül, amikor fogad egy 
bejövő vagy tartott hívást, új hívást kezdeményez, 
illetve átadást vagy konferenciát kezdeményez. 
Ezenkívül szándékosan is tartásba teheti a hívást: 

Győződjön meg arról, hogy a tartani 
kívánt hívást jelölte ki.

Koppintson a Tartás gombra. 

Ha vissza kívánt térni a híváshoz 
koppintson a zöld Folytatás gombra.

Híváselőzmények

Híváselőzményei megtekintéséhez koppintson 
a Korábbiak elemre a bal oldali oszlopban.

Korábbi hívások hozzáadása 
a Névjegyekhez

A Korábbiak bejegyzései hozzáadhatók 
a Névjegyek listájához.

1. Válasszon egy bejegyzést a Korábbiak közül.
2. Koppintson a Részletek ikonra.
3. Koppintson a Hozzáadás a névjegyekhez 

elemre, és erősítse meg, hogy ezt szeretné 
tenni.

4. Igény szerint hozzon létre új névjegyet, 
vagy társítsa a bejegyzést egy meglévő 
névjegyhez.
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