
Stručná referenční příručka pro zařízení Cisco DX80

D1512902  Stručná referenční příručka pro zařízení Cisco DX80
 Czech verze vytvořena v září 2014

Zobrazení autoportrétu
Je-li to třeba, klepněte na ikonu Volat. Poté klepněte na 
ikonu Více (...) v pravém horním rohu okna a v zobrazené 
nabídce vyberte možnost Autoportrét.

Přesměrování všech hovorů
1. Je-li to třeba, klepněte na ikonu Volat. Poté klepněte 

na ikonu Více (...) v pravém horním rohu okna a vyberte 
možnost Přesměrovat vše.

2. Zobrazí se výzva k zadání cílového telefonního čísla. 
3. Chcete-li funkci Přesměrovat vše zrušit, zopakujte 

uvedený postup.

Zapnutí funkce Nerušit
Je-li to třeba, klepněte na ikonu Volat. Poté klepněte 
na ikonu Více (...) v pravém horním rohu okna a vyberte 
možnost Nerušit. Tato funkce je dostupná a viditelná pouze 
tehdy, pokud byla aktivována správcem.

Vypnutí mikrofonu během hovoru
Stiskněte tlačítko pro vypnutí mikrofonu na pravé straně 
systému. Chcete-li mikrofon během hovoru opět zapnout, 
stiskněte tlačítko znovu.

Zastavení přenosu videa
Otočte závěrku kamery proti směru hodinových ručiček. 
Chcete-li v přenosu videa pokračovat, otočte závěrku po 
směru hodinových ručiček.

Hlasová schránka
Kontrolka čekající zprávy označuje, že máte novou 
hlasovou zprávu.

Zobrazení hlasových zpráv:
1. Klepněte na ikonu Nejnovější.
2. Klepněte na možnost Volat hlasovou schránku.

Přehrání hlasové zprávy:

Klepněte na možnost Přehrát.

Pohled zepředu a plocha

Zařízení DX80 může pracovat v jednom ze tří režimů: 
veřejný režim, jednoduchý režim nebo rozšířený režim. 
Veřejný režim se podobá režimu „stánek“. Veřejný režim 
není v této příručce popsán.

V rozšířeném režimu pracuje zařízení DX80 jako tablet 
s operačním systémem Android. Telefonní funkce zařízení 
jsou pak aplikací, která je označována jako telefonní 
aplikace. Pracovní režimy zařízení nastavuje správce.

Jednoduchý režim: Poskytuje přístup k následujícím 
funkcím:

 Uskutečňování hovorů

 Přístup k seznamu kontaktů

 Zobrazení seznamu posledních hovorů

 Zobrazení hlasové zprávy (možnost Zprávy)

 Zobrazení počítače (je-li k dispozici)

 Zobrazení nabídky Nastavení 

Rozšířený režim: Vyžaduje spuštění telefonní aplikace, 
než je možné používat systém jako telefon. 

Telefonní aplikaci spustíte takto: Klepněte na ikonu 
telefonu ( ) na levé straně černého dolního panelu. 
Ikona telefonu je zobrazena pouze v rozšířeném režimu.

Když je spuštěná telefonní aplikace, jsou zobrazena 
obvyklá navigační tlačítka operačního systému Android 
(Zpět, Plocha a Naposledy použité aplikace).

Poznámka. – Popisy uvedené v tomto dokumentu 
předpokládají, že systém je v jednoduchém režimu nebo 
že je spuštěná telefonní aplikace.

	Kamera se závěrkou. Otočením závěrky proti směru 
hodinových ručiček lze kameru zavřít, otočením ve 
směru hodinových ručiček ji lze otevřít.

	Tlačítko pro vypnutí mikrofonu, ovládání hlasitosti 
reproduktoru a zásuvka USB na pravé straně zařízení. 
Zásuvka USB je vysokoproudového typu (2 A) a může 
sloužit k nabíjení vhodných zařízení.

	Vypínač.

	Reproduktor.

	Mikrofon v každé noze. Ve výchozím nastavení je 
mikrofon v úzce směrovém režimu. Tento režim 
potlačuje okolní hluk, aniž by to mělo vliv na váš hlas. 

Pohled zezadu
		Napájecí zdroj

  Konektor USB pro připojení počítače

  Konektor HDMI pro připojení počítače

  Konektor HDMI pro připojení externího monitoru

  Zásuvka pro kartu SD a zámek Kensington

  Zásuvky USB

		Konektor pro připojení počítačové sítě LAN, pomocí 
které může zařízení DX80 a počítač sdílet společné 
připojení k síti LAN

  Konektor pro připojení k síti LAN
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Uskutečnění hovoru Vytvoření konference

Klepněte na ikonu Hovory, jak je 
znázorněno na obrázku.

Klepněte na pole Zadejte komu zavolat 
v horní části okna. Vyberte možnost 
Klávesnice nebo Klávesnice.

Zadejte jméno nebo číslo. Během zadávání 
se budou zobrazovat možné shody. 
Alternativně můžete klepnout na položku 
Nejnovější,Oblíbené, Kontakty nebo 
Adresář v levém sloupci a ze zobrazeného 
seznamu vybrat, komu chcete volat 
(klepnutím na položku, kterou chcete volat).

Klepnutím na zelené tlačítko Volat 
zahajte hovor.

Během hovoru klepněte na ikonu Přidat.

Klepněte na pole Hledat nebo volat 
k přidání. Pokud není připojena externí 
klávesnice, zobrazí tato akce virtuální 
klávesnici.

Klepněte na pole Hledat nebo volat 
k přidání. Pokud není připojena externí 
klávesnice, zobrazí tato akce virtuální 
klávesnici.

Během hovoru klepněte na ikonu Přepojit.

Zadejte jméno nebo číslo. Během zadávání 
se budou zobrazovat možné shody. 
Klepněte na ikonu Volat.

Zadejte jméno nebo číslo. Během zadávání 
se budou zobrazovat možné shody. 
Klepněte na ikonu Volat.

Aktuální hovor bude přidržen. Klepnutím 
na ikonu Sloučit spojíte hovory do 
konferenčního hovoru.

Aktuální hovor bude přidržen. Klepnutím na 
ikonu Přepojit dokončete postup.

Opakováním kroků 1 až 4 můžete přidat 
další účastníky.

Opuštění konference

Přepojení hovoru

Kterýkoliv účastník konference může 
konferenci kdykoliv opustit klepnutím na 
tlačítko Konec. Tato akce nebude mít vliv 
na probíhající konferenci.

Přidržení hovoru

Aktivní hovor je přidržen při zvednutí příchozího 
nebo přidrženého hovoru, zahájení nového 
hovoru nebo při zahájení přepojení či konference. 
Hovor lze přidržet také záměrně: 

Zkontrolujte, zda je zvýrazněn hovor, 
který chcete přidržet.

Klepněte na ikonu Přidržet. 

Klepnutím na zelené tlačítko Pokračovat 
hovor obnovíte.

Historie hovorů

Chcete-li zobrazit historii hovorů, klepněte na 
položku Nejnovější ve sloupci vlevo.

Přidání nejnovějších položek 
ke kontaktům

Libovolnou položku ze seznamu Nejnovější 
můžete přidat do seznamu Kontakty.

1. Vyberte položku v seznamu nejnovějších 
položek.

2. Klepněte na ikonu Podrobnosti.
3. Klepněte na položku Přidat ke kontaktům 

a potvrďte operaci.
4. V případě potřeby vytvořte nový kontakt nebo 

přiřaďte položku k existujícímu kontaktu.
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