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1. Porturi USB
2. Intrări HDMI
3. Conexiune LAN. Conectaţi aici reţeaua 

LAN a PC-ului pentru ca DX70 şi PC-ul să 
utilizeze aceeaşi conexiune LAN.

4. Conexiune LAN
5. Intrare sursă de alimentare

Afişaţi autovizualizarea
Atingeţi pictograma Call (Apel), dacă este necesar, apoi 
atingeţi pictograma More (Mai mult) (...) din colţul din 
dreapta sus şi selectaţi Self-view (Autovizualizare) din 
meniu.

Redirecţionaţi toate apelurile
1. Atingeţi pictograma Call (Apel), dacă este necesar, apoi 

atingeţi pictograma More (Mai mult) (...) din colţul din 
dreapta sus şi selectaţi Forward all calls (Redirecţionaţi 
toate apelurile).

2. Vi se va solicita să specificaţi un număr de telefon ţintă. 
3. Pentru a anula Forward all calls (Redirecţionaţi toate 

apelurile), repetaţi procesul.

Activaţi opţiunea Nu deranjaţi
Atingeţi pictograma Call (Apel), dacă este necesar, apoi 
atingeţi pictograma More (Mai mult) (...) din colţul din 
dreapta sus şi selectaţi Do not disturb (Nu deranjaţi). 
Disponibilă (şi vizibilă) doar atunci când caracteristica este 
activată de Administrator.

Dezactivaţi sunetul unui apel
Apăsaţi butonul Microphone mute (Dezactivare sunet 
microfon) din partea dreaptă a sistemului. Pentru a reactiva 
sunetul unui apel, apăsaţi din nou.

Opriţi transmisia video
Rotiţi obturatorul camerei înspre stânga. Pentru a relua 
transmisia video, rotiţi obturatorul înspre dreapta.

Căsuţă vocală
Lumina pictogramei mesajului în aşteptare (MWI) indică 
faptul că aveţi un mesaj vocal nou.

Pentru a vizualiza mesajele vocale:
1. Atingeţi Recents (Recente).
2. Atingeţi Call voicemail (Apelare căsuţă vocală).

Redaţi mesajul vocal:
Atingeţi Play (Redare).

	Cameră cu obturator de confidenţialitate, rotiţi către 
stânga pentru închidere şi dreapta pentru deschidere

	Buton de dezactivare a sunetului microfonului şi 
comenzi volum difuzor

	Difuzor 

	Slot card SD şi conectori pentru căşti şi USB. Această 
mufă USB este de tipul cu curent înalt (2 A) ceea ce 
îi permite să servească pe post de port de încărcare 
pentru dispozitivele corespunzătoare.

	Pornire/oprire alimentare

	Microfon

DX70 poate funcţiona în trei moduri: public, simplu sau 
avansat. Modul public este similar cu un mod pentru 
chioşcuri. Modul public nu este acoperit de acest ghid.

În modul avansat DX70 se comportă ca o tabletă Android, 
iar partea de telefon a unităţii este o aplicaţie denumită 
Call (Apel). Modurile de funcţionare sunt configurate de 
Administrator.

Modul simplu: Furnizează acces la următoarele:

 Efectuare apeluri

 Accesarea listei de contacte

 Afişarea listei de apeluri recente

 Afişarea căsuţei vocale (mesajelor)

 Vizualizarea PC-ului (dacă este cazul)

 Afişarea meniului de setări 

Modul avansat: Necesită pornirea aplicaţiei Call (Apel) 
înainte de a putea utiliza sistemul sub formă de telefon. 

Pentru a porni aplicaţia Call (Apel) atingeţi Phone 
(Telefon) ( ) din colţul din stânga al barei negre 
inferioare. Pictograma telefonului este afişată doar în 
modul avansat.

Atunci când aplicaţia Call (Apel) este pornită, sunt afişate 
butoanele normale de navigaţie din Android (Back 
(Înapoi), Home (Acasă) şi Recently Used Apps (Aplicaţii 
utilizate recent)).

Notă Descrierile furnizate în acest document presupun că 
sistemul este în modul simplu sau că aplicaţia Call (Apel) 
este pornită.
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Efectuaţi un apel Creaţi o conferinţă

Atingeţi Calls (Apeluri) după cum se arată.

Atingeţi câmpul Type to call (Tastaţi pentru 
a apela) din partea de sus. Selectaţi Keypad 
(Taste telefon) sau Keyboard (Tastatură).

Introduceţi numele sau numărul. Potrivirile 
posibile vor apărea pe măsură ce tastaţi. În 
mod alternativ, atingeţi Recents (Recente), 
Favorites (Preferate), Contacts (Contacte) 
sau Directory (Director) în coloana din 
stânga pentru a selecta pe cine să apelaţi 
din listele respective (atingeţi persoana 
respectivă pentru a o apela).

Atingeţi butonul verde Call (Apel) pentru 
a efectua apelul.

Dintr-un apel, atingeţi Add (Adăugare).

Atingeţi câmpul Search or call to add 
(Căutaţi sau apelaţi pentru a adăuga). 
Această acţiune va invoca tastatura virtuală 
în afara cazului în care aveţi conectată o 
tastatură externă.

Atingeţi câmpul Search or call to add 
(Căutaţi sau apelaţi pentru a adăuga). 
Această acţiune va invoca tastatura virtuală 
în afara cazului în care aveţi conectată o 
tastatură externă.

Dintr-un apel, atingeţi Transfer.

Tastaţi numele sau numărul. Potrivirile 
posibile vor apărea pe măsură ce tastaţi. 
Atingeţi Call (Apel).

Tastaţi numele sau numărul. Potrivirile 
posibile vor apărea pe măsură ce tastaţi. 
Atingeţi Call (Apel).

Apelul curent va fi plasat în aşteptare. 
Atingeţi Merge (Îmbinare) pentru a 
combina apelurile într-o conferinţă.

Apelul curent va fi plasat în aşteptare. 
Atingeţi Transfer pentru a finaliza 
acţiunea.

Repetaţi paşii 1–4 pentru a include mai 
mulţi participanţi.

Părăsiţi o conferinţă

Transferaţi un apel

Participanţii la conferinţe pot părăsi în 
orice moment conferinţa dacă ating End 
(Terminare). Acest lucru nu va afecta 
conferinţa.

Plasaţi un apel în aşteptare

Un apel activ trece în aşteptare ori de câte ori 
preluaţi un apel primit sau în aşteptare, începeţi 
un apel nou, iniţiaţi un transfer sau o conferinţă. 
De asemenea, puteţi plasa în mod deliberat un 
apel în aşteptare: 

Asiguraţi-vă că apelul pe care doriţi să îl 
plasaţi în aşteptare este evidenţiat.

Atingeţi Hold (Aşteptare). 

Atingeţi butonul verde Resume (Reluare) 
pentru a relua apelul.

Istoric apeluri

Pentru a vizualiza istoricul apelurilor, atingeţi 
Recents (Recente) din coloana din stânga.

Adăugaţi numere apelate 
recent la contacte

Puteţi adăuga orice înregistrare din Recents 
(Recente) la lista Contacts (Contacte).

1. Selectaţi o înregistrare din Recents (Recente).
2. Atingeţi pictograma Details (Detalii).
3. Atingeţi Add to Contacts (Adăugare la 

contacte) şi confirmaţi.
4. Creaţi un nou contact, dacă este necesar, sau 

atribuiţi înregistrarea unui contact existent.
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