Stručná referenční příručka pro zařízení Cisco Webex DX70 a DX80 (CE9.8)
Volání ze seznamu kontaktů

Uskutečnění hovoru pomocí jména, čísla nebo adresy

Zahájení videokonference

1

Klepněte na zelené
tlačítko Volat.

1

Klepněte na zelené
tlačítko Volat.

1

Při hovoru
klepněte na
tlačítko Přidat.

2

Chcete-li vyhledat
nějakou osobu v
konkrétním seznamu
(Oblíbené, Adresář
nebo Historie),
klepněte na
požadovaný seznam
a posunutím dolů
najděte osobu, které
chcete volat.

2

Klepněte na pole
Hledat nebo Vytočit.
Tato akce zobrazí
klávesnici.

2

Obvyklým
způsobem
vyhledejte
osobu, které
chcete volat.

3

Klepnutím na
vyhledanou položku
vyvoláte zelené
tlačítko Volat. Poté
na zelené tlačítko
Volat klepněte (viz
obrázek).

3

Zadejte jméno,
číslo nebo adresu.
Během zadávání se
budou zobrazovat
odpovídající položky
a/nebo návrhy.
Když se v seznamu
zobrazí správná
položka, klepněte
na ni. V opačném
případě pokračujte
v zadávání.

3

Obvyklým
způsobem
uskutečněte
hovor.

4

Nyní bude hovor
uskutečněn.

4

Po zadání nebo
vyhledání osoby,
které chcete
volat, uskutečněte
hovor klepnutím na
kterékoli ze zelených
tlačítek Volat.

4

Tento nový hovor
bude nyní přidán
ke stávajícímu
hovoru, čímž
vytvoříte
konferenci.

Chcete-li hovor
ukončit, klepněte
na červenou ikonu
Konec.
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Opakováním
postupu přidejte
další osoby.

Stručná referenční příručka pro zařízení Cisco Webex DX70 a DX80 (CE9.8)
Přesměrování hovorů, aplikace Proximity a funkce Nerušit

Sdílení obsahu během hovoru

Přepojení probíhajícího hovoru

1

1

1

Klepněte
na tlačítko
Přepojit. Tato
akce přidrží
aktuální hovor.

2

Klepněte na
ikonu v levém
horním rohu.

Podle potřeby
aktivujte či
deaktivujte
funkce. Po
skončení
klepněte kamkoli
mimo nabídku.

Obsah, který vidíte
na obrazovce po této
akci, se nezobrazuje
ostatním účastníkům.

2

Klepnutím na
možnost Skrýt
počítač (Hide
PC) obnovíte
předchozí stav.
Jinak klepnutím na
možnost Sdílet (viz
obrázek) přejděte
ke sdílení obsahu.

2

Obvyklým
způsobem
vyhledejte
osobu, které
chcete volat.

3

Obsah obrazovky
počítače bude nyní
sdílen s ostatními
účastníky.

3

Klepněte na
zelené tlačítko
Volat. Ověřte si
u dané osoby,
že je přepojení
žádoucí. Osoba,
která má být
přepojena, je
stále přidržená.

4

Chcete-li sdílení
obsahu ukončit,
klepněte na
možnost Zastavit
sdílení (viz obrázek).

4

Klepněte na
možnost Ukončit
přepojení.

Použití monitoru počítače
Pomocí kabelu HDMI připojte svůj počítač ke konektoru
HDMI PC (konektor se symbolem počítače).
Chcete-li přepnout mezi monitorem počítače a
obrazovkou s videem, stačí klepnout na obrazovku.
Pokud není aktivní funkce Nerušit, příchozí hovory se
zobrazí obvyklým způsobem, a to bez ohledu na režim
(počítač nebo video).

Během hovoru
klepněte na možnost
Zobrazit počítač
(Show PC), která
místně zobrazí
obrazovku vašeho
počítače.

Pomocí sluchátka
Zařízení DX70 podporuje sluchátka se standardním
miniaturním konektorem typu jack, zatímco zařízení
DX80 používá pro zvuková zařízení připojená kabelem
USB standardní protokol.
Sluchátkové konektory se u obou modelů nachází
pravé straně jednotky. Oba modely podporují zařízení
Bluetooth s hardwarovým klíčem nebo bez něj. Další
související informace najdete v uživatelské příručce.

Použití aplikace Proximity ke sdílení obsahu
Chcete-li sdílet obsah s ostatními, v počítači nastavte pro
aplikaci Proximity možnost Zapnuto.
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