Cisco Webex DX70 & DX80 Hurtig reference-guide CE9.7
Foretag opkald fra kontaktliste

Foretag opkald ved hjælp af navn, nummer eller adresse

Start videokonference

1

Tryk på den
grønne Ring
op-knap.

1

Tryk på den
grønne Ring
op-knap.

1

I et opkald
skal du trykke
på Tilføj.

2

Tryk på denne
liste for at søge
efter en person
på en bestemt
liste (favoritter,
kontakter eller
seneste), og rul
derefter ned for
at finde den post,
der skal ringes til.

2

Tryk feltet Søg
eller Ring op.
Dette gør, at
tastaturet bliver
vist.

2

Find, hvem du
vil ringe til, som
normalt

3

Tryk på den
pågældende
post for at få
vist den grønne
Ring op-knap.
Tryk derefter på
grønne Ring opknap som vist.

3

Indtast et navn,
nummer eller en
adresse. Mulige
resultater og/
eller forslag
vises, mens du
indtaster. Hvis det
korrekte resultat
vises på listen,
skal du trykke på
det resultat og
ellers fortsætte
med at skrive.

3

Foretag et
opkald som
normalt.

4

Nu foretages
opkaldet.

4

Når du har
indtastet eller
fundet ud af,
hvem du vil ringe
til, skal du trykke
på de grønne
Ring op-knapper
for at foretage
opkaldet.

4

Dette nye opkald
føjes nu til den
eksisterende, og
der oprettes en
konference.

Afslut opkaldet
ved at trykke på
det røde Afslutikon.

D1537010 Marts 2019 ENGELSK

Gentag for at
tilføje flere
personer.

Cisco Webex DX70 & DX80 Hurtig reference-guide CE9.7
Viderestilling af opkald, nærhedsfunktion og forstyr ikke

Del indhold i et opkald

Viderestil et igangværende opkald

1

1

1

Tryk på knappen
Viderestil. Dette
medfører, at
det aktuelle
opkald sættes
i venteposition.

2

Tryk på ikonet
i øverste
venstre
hjørne.

Aktivér/deaktiver
funktioner efter
behov. Tryk hvor
som helst uden
for menuen, når
du er færdig.

Det, du ser på
skærmen, når du
gør dette, vises
ikke for de andre
deltagere.

2

Tryk på Skjul
pc for at vende
tilbage til den
forrige tilstand.
Ellers skal du
trykke på Del
som vist for at
fortsætte med
at dele indhold.

2

Søg efter, hvem
du vil ringe til,
som normalt.

3

Indholdet af din
pc-skærm vil nu
blive delt med de
andre deltagere.

3

Tryk på den
grønne Ring
op-knap. Tal
med personen
for at bekræfte,
at viderestilling
er OK. Personen,
der skal
viderestilles,
er stadig i
venteposition.

4

Hvis du vil
stoppe deling af
indhold, skal du
trykke på Stop
deling som vist.

4

Tryk på Fuldfør
viderestilling.

Brug som pc-skærm
Brug et HDMI-kabel til at oprette forbindelse mellem din
computer og HDMI-stikket Pc, der er et stik med et pc-symbol.
Hvis du vil skifte mellem pc-skærmen og videoskærmen,
skal du blot klikke på skærmen.
Indgående opkald vises som normalt, og det gælder uanset
tilstand (pc eller video), medmindre forstyr ikke-funktionen er aktiv.

I et opkald skal
du trykke på Vis
pc for at vise
skærmen på din
pc lokalt.

Brug af hovedtelefoner
DX70 accepterer hovedtelefoner med standardministik, mens
DX 80 implementerer standardprotokollen for USB-kablede
lydenheder.
For begge modeller gælder det, at hovedtelefonstikkene
er på højre side af enheden. Begge modeller accepterer
Bluetooth-enheder, med eller uden dongle. Se mere om dette
i brugervejledningen.

Brug af nærhedsfunktion til at dele indhold
Slå nærhedsfunktionen på din pc til for at dele indholdet
med andre.
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