Cisco Webex DX70 i DX80 — skrócona instrukcja obsługi CE9.7
Nawiązywanie połączenia z listy kontaktów

Nawiązywanie połączenia przy użyciu nazwy, numeru
lub adresu

Inicjowanie wideokonferencji

1

Dotknij zielonego
przycisku
Połącz.

1

Dotknij zielonego
przycisku
Połącz.

1

Podczas
połączenia
dotknij przycisku
Dodaj.

2

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

2

Dotknij pola
Szukaj lub
Wybierz.
Spowoduje to
wyświetlenie
klawiatury.

2

Znajdź osobę,
z którą chcesz
nawiązać
połączenie, w
zwykły sposób.

3

Przy użyciu
klawiatury wpisz
nazwę, numer lub
adres. Podczas
wpisywania będą
pojawiać się
pasujące pozycje
i/lub sugestie. Jeśli
właściwa pasująca
pozycja pojawi się
na liście, dotknij
jej. W przeciwnym
razie kontynuuj
wpisywanie.

3

Nawiąż
połączenie w
zwykły sposób.

4

Po wpisaniu
lub znalezieniu
pozycji do
wybrania dotknij
dowolnego
zielonego
przycisku Połącz,
aby nawiązać
połączenie.

4

To nowe
połączenie
zostanie dodane
do istniejącego,
tworząc
konferencję.

3

Dotknij tej
pozycji, aby
wyświetlić
zielony przycisk
Połącz.
Następnie
dotknij zielonego
przycisku Połącz,
jak pokazano.

4

Połączenie
zostanie
nawiązane.
Aby zakończyć
połączenie,
dotknij czerwonej
ikony Zakończ.

D1537010 Marzec 2019 POLSKI

Powtórz tę
czynność, aby
dodać więcej osób.

Cisco Webex DX70 i DX80 — skrócona instrukcja obsługi CE9.7
Przekazywanie połączeń, funkcja Proximity i funkcja
Nie przeszkadzać

Udostępnianie zawartości w trakcie połączenia

Przekierowywanie trwającego połączenia

1

1

1

Dotknij przycisku
Przekaż.
Spowoduje to
wstrzymanie
bieżącego
połączenia.

2

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

3

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

4

Dotknij opcji
Zakończ
przekazywanie.

2

Dotknij ikony w
lewym górnym
rogu.

Włącz lub wyłącz
odpowiednie
funkcje. Po
zakończeniu
dotknij
dowolnego
miejsca poza
menu.

Informacje
wyświetlane na
ekranie w trakcie
tej operacji nie
są widoczne
dla innych
uczestników.

2

Dotknij opcji
Ukryj komputer,
aby wrócić do
poprzedniego
stanu. W
przeciwnym
wypadku dotknij
opcji Udostępnij,
jak pokazano,
aby rozpocząć
udostępnianie
zawartości.

3

Zawartość ekranu
komputera
będzie teraz
udostępniana
innym
uczestnikom.

4

Aby zatrzymać
udostępnianie
zawartości,
dotknij opcji
Zatrzymaj
udostępnianie,
jak pokazano.

Użycie jako monitora komputera
Przy użyciu kabla HDMI podłącz komputer do gniazda HDMI
przeznaczonego dla komputera PC, które jest gniazdem z
symbolem komputera.
Aby przełączyć między monitorem komputera i ekranem
wideo, dotknij ekranu.
Połączenia przychodzące będą wyświetlane w zwykły sposób,
niezależnie od trybu (komputer lub wideo), jeśli funkcja Nie
przeszkadzać jest wyłączona.

W trakcie
połączenia dotknij
opcji Pokaż
komputer, aby
wyświetlić lokalnie
ekran komputera.

Korzystanie ze słuchawek
Urządzenie DX70 obsługuje słuchawki ze standardowym
wtykiem mini-jack, a urządzenie DX80 obsługuje standardowy
protokół przewodowy USB dla urządzeń audio.
W przypadku obu modeli złącza słuchawek znajdują się po
prawej stronie urządzenia. Oba modele obsługują urządzenia
Bluetooth z adapterem bezprzewodowym lub bez niego.
Więcej informacji na ten temat zawiera podręcznik użytkownika.

Udostępnianie zawartości przy użyciu funkcji Proximity
Na komputerze wybierz ustawienie Wł. dla funkcji Proximity,
aby móc udostępniać zawartość innym osobom.
D1537010 Marzec 2019 POLSKI

