
Aby zakończyć 
połączenie, 
dotknij czerwonej 
ikony Zakończ 
połączenie.

Dotknij zielonego 
przycisku Połącz. 

Dotknij tej pozycji, 
a następnie dotknij 
zielonego przycisku 
Połącz, jak 
pokazano.

Aby wyszukać 
osobę na określonej 
liście (Ulubione, 
Książka adresowa 
lub Ostatnie), 
dotknij tę listę, 
a następnie 
przewiń w dół 
do pozycji, którą 
chcesz wybrać.
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Nawiązywanie połączeń

Wprowadzenie do urządzenia Cisco Webex Desk Pro Skrócona instrukcja obsługi
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Włączenie się do zaplanowanego spotkania

Dołączanie do spotkań Webex

W trakcie połączenia 
dotknij opcji 
Udostępnianie. 

Aby lokalnie 
wyświetlić ekran 
komputera, dotknij 
opcji Podgląd. 
Informacje 
wyświetlane na 
ekranie w trakcie 
tej operacji nie są 
widoczne dla innych 
uczestników.

Aby zatrzymać 
udostępnianie 
treści, dotknij 
pozycji Opcje 
udostępniania 
i Zatrzymaj 
udostępnianie.

Dotknij pozycji 
Udostępnij 
w rozmowie, 
aby udostępnić 
ekran komputera 
w trakcie 
połączenia.
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Udostępnianie zawartości w trakcie połączenia

Bezprzewodowe udostępnianie treści
Treść z komputera na urządzenie Desk Pro można udostępniać 
z następujących aplikacji: Cisco Proximity, Webex Teams oraz 
Webex Meetings. 

Aplikacje te łączą się z urządzeniem Desk Pro za pomocą sygnału 
ultradźwiękowego. Aby możliwe było nawiązanie połączenia, w komputerze 
musi być włączony dźwięk.

W aplikacjach Proximity, Teams i Meetings poszukaj opcji połączenia 
z urządzeniem. Następnie wybierz pozycję Udostępnij ekran.

Gdy użytkownik ma zaplanowane spotkanie, na ekranie pojawi się przycisk 
Dołącz. Dotknij przycisku Dołącz, aby wziąć udział w spotkaniu.

Spotkania pojawiają się na ekranie, jeśli urządzenie jest połączone 
z obsługującym je systemem zarządzania.

Do spotkania Webex można dołączyć, dotykając przycisk Dołącz do Webex 
na ekranie. Wpisz numer spotkania z zaproszenia i dotknij przycisku Dołącz.



Praca z tablicą

D1543603 CE 9.14 listopad 2020 POLSKI

Dotknij nazwy 
w lewym 
górnym rogu. 

Włącz lub wyłącz 
odpowiednie 
funkcje. Po 
zakończeniu dotknij 
dowolnego miejsca 
poza menu.
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Przekazywanie połączeń i funkcja Nie przeszkadzać

Użyj jako ekranu zewnętrznego

Przy użyciu kabla HDMI podłącz komputer do gniazda HDMI przeznaczonego 
dla komputera PC, które jest gniazdem z symbolem komputera. 
Do połączenia z komputerem można także użyć kabla USB-C.

Aby wyświetlić ekran komputera, przejdź do menu Udostępnianie ekranu 
i dotknij przycisku Podgląd. 

Jeśli funkcja Nie przeszkadzać nie będzie włączona, połączenia przychodzące 
będą wyświetlane w zwykły sposób niezależnie od trybu (komputer lub wideo).

W trakcie połączenia dotknij 
przycisku Dodaj, aby wyszukać 
lub wybrać numer osoby, którą 
chcesz dodać. 

Nowe połączenie zostanie 
dodane do istniejącego 
i powstanie konferencja. 

Powtórz tę czynność, aby dodać 
więcej osób.

Dodawanie do połączenia

Dotknij opcji Zakończ 
przekazywanie.

Dotknij przycisku Przekaż. 
Spowoduje to wstrzymanie 
bieżącego połączenia.

Wyszukaj osobę, z którą chcesz 
się połączyć w zwykły sposób.

Dotknij zielonego przycisku 
Połącz. Porozmawiaj z osobą, 
aby potwierdzić możliwość 
przekierowania. Połączenie 
z osobą, do której połączenie 
ma zostać przekierowane, 
zostanie wstrzymane.

Przekierowywanie trwającego połączenia

Zwizualizuj swoje pomysły przy pomocy Desk Pro. Aby uzyskać 
dostęp do funkcji tablicy, przejdź do ekranu głównego i dotknij 
przycisku Tablica.

Do rysowania możesz używać palca lub rysika.

Rozmiar tablicy jest nieograniczony. Możesz zsunąć palce, 
aby powiększyć obraz i przesuwać tablicę dwoma palcami.

Tablicę lub migawkę możesz wysłać w formie pliku PDF na adres 
e-mail, jeśli opcja ta została włączona przez Twój zespół ds. 
wsparcia technicznego.

Przyciski cofania 
i ponawiania 

Narzędzie 
Pióro: długie 
naciśnięcie 
umożliwia 
zmianę 
grubości linii

Narzędzie 
Gumka: długie 
naciśnięcie 
umożliwia 
uzyskanie opcji 
wyczyszczenia 
tablicy

Wybierz 
kolor, którego 
chcesz używać 
do rysowania

Notatka 
samoprzylepna: 
używaj klawiatury 
do pisania 
notatek.

Wyświetlanie 
wszystkich 
tablic

Dodaj nową Usuń

Duplikowanie 
tablicy

Wysyłanie tablicy 
jako załącznika do 
wiadomości e-mail

Zamykanie tablicy


