
Birini Arama Kişi Listesini Kullanarak Birini Arama

Birden Çok Kişiyi Arama (İsteğe Bağlı Özellik)

Klavye düzeni

Gösterildiği şekilde 
Çevir'e dokunun.

Numara tuşlandığında, 
çağrı yapmak için Çağrı  
tuşuna dokunun.

Numarayı gösterildiği 
şekilde tuşlayın.

Bir giriş bulunduğunda ve seçildiğinde 
Çağrı  menüsü görünür.

Çağrı yapmak için Çağrı  öğesine 
dokunun. Birkaç seçenek mevcuttur. 

Mevcut seçenekler her zaman içeriğe 
bağlıdır, yani anlam ifade etmeyen 

seçenekler gösterilmez. Örneğin, Sık 
Kullanılanlara Ekle seçeneği zaten Sık 

Kullanılanlar listenizde olan kişiler için 
görüntülenmeyecektir.

Sadece belirli 
bir listeye 

bakacaksanız, önce 
 ilgili sekmeye 

dokunun.

Bir kişiyi aramak için buraya dokunarak sanal klavyeyi çağırın ve daha 
sonra adı veya numarayı girin. Eşleşmeler, siz yazarken görünmeye 
başlayacaktır. Her üç liste de olası eşleşmeler için incelenecektir.

Bir girişin yerini bulmak için, akıllı 
telefonda yaptığınız gibi bir liste 
boyunca kaydırma da yapabilirsiniz. Bir 
girişi seçmek için dokunun.

Tüm eşleşmeler 
burada görünecektir. 
Bir girişi seçmek için 

dokunun. Seçilen 
giriş mavi arka planla 

görünecektir.

Tuş takımı ve alfasayısa klavye arasında geçiş 
yapmak için gösterildiği şekilde dokunun.  
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Normal şekilde çağrı 
yapılacak kişiyi bulun.

Zaten bir çağrıda olduğunuzu 
varsayın. 

Ekle 
öğesine 
dokunun.

Çağrıyı normal şekilde 
yapın. 

Bu yeni arama hemen 
mevcut aramaya eklenir.

Konferansı oluşturmak 
için Birleştir öğesine 
dokunmanız istenebilir.



Dokunmatik Yüzeyde Gezinmeİçerik Paylaşımı

Sunum öğesine dokunmadan önce, sunum kaynağınızın açık ve video 
sistemine bağlı olduğundan emin olun.

Kaynağınızın bağlı ve açık 
olduğundan emin olun. 
Belirtildiği gibi, Sunum 
öğesine dokunun.

Sunum bittiğinde belirtildiği 
gibi Sunumu Durdur öğesine 
dokunun.

Gösterildiği şekilde gerekli 
olan kaynağın yerini 
belirlemek için yatay olarak 
kaydırın, (a). Ardından Sun 
öğesine (b) dokunun. Şimdi 
sunumu ekranda görmeniz 
gerekir. 

Hızlı Başvuru Kılavuzu
Cisco TelePresence MX200 G2/MX300 G2/MX700/MX800/SX80

TC
7.2

Gerekiyorsa,  
sistemi uyandırmak için  
dokunmatik ekrana dokunun.

Fonksiyonunu 
etkinleştirmek 
için bir düğmeye 
dokunun.

Akıllı telefonda 
olduğu gibi  
listelerde  
kaydırma yapın.

Tuş takımını 
çağırmak 

için Çevir 
öğesine 

dokunun.

 Sık Kullanılanlar, 
Dizin ve Geçmiş 

de dahil olmak 
üzere, kişi listesini 

çağırmak için 
Kişileröğesine 

dokunun.

Gelecek 
programlanan 
toplantılar listesini 
çağırmak için 
Toplantılar 
öğesine         
dokunun.

Uygun 
olduğunda, 
sesli posta 
sistemini 
çağırmak için 
Mesajlar 
öğesine 
dokunun.

İçerik 
paylaşmaya 
ve sunum 
yapmaya 
başlamak 
için Sunum 
öğesine 
dokunun.

Hoparlör ses 
seviyesini azaltmak 
için Ses Seviyesi 
düğmesinin sol 
tarafını, artırmak için 
ise sağ tarafını basılı 
tutun.

Mikrofonu 
susturmak/
mikrofonun 
sesini açmak 
için Mikrofon 
düğmesine basın.

Saat, sağ üst 
köşede gösterilir.

Kendi görüntüm özelliğini 
ve kamera ayarlarını 

etkinleştirmek için Kamera 
simgesine dokunun.

Mevcutsa, ? öğesine 
dokunarak Yardım masası 
ile iletişim kurun veya bu 

birime erişin.

Rahatsız etmeyin özelliğini 
etkinleştirmek/devre dışı bırakmak, 

Beklemede özelliğini etkinleştirmek/
devre dışı bırakmak ve Ayarlar 

öğesine erişmek için sol üst köşeye 
dokunun.
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