Primeiros passos

Dicas rápidas

Aplicações

Bem-vindo ao Cisco Cius, o primeiro tablet móvel do
mundo projetado para o trabalho de colaboração.

Barra de ativação rápida

Alguns aplicativos Cius exigem uma conexão de
rede ativa e o registro em um servidor Gerenciador
de Comunicação Unificada da Cisco.

Para iniciar, você deve carregar a bateria,
desbloquear a tela e executar o Assistente de
configuração.

CISCO CIUS INÍCIO RÁPIDO

Bateria
Ao utilizar o Cisco Cius pela primeira vez, carregue
a bateria por no mínimo 5 horas. Você poderá usar
o seu Cius enquanto ele é carregado.

A barra de ativação rápida, na parte inferior da tela
inicial, fornece os seguintes links:

•

Iniciar o menu Aplicativos

•
•

Iniciar o aplicativo Telefone
Iniciar o menu Adicionar à tela inicial
do Cius
Iniciar o aplicativo Google Search

•

1

Para ligar o seu Cisco Cius,
pressione a tecla Liga/desliga
na parte superior.
Para carregar a bateria, insira o
cabo de alimentação na porta de
energia no lado direito. A barra
de notificação mostrará o status
de carregamento da bateria.

2

Não confunda a porta de energia
com a porta do fone de ouvido na
parte inferior.

3

Pressione Voltar para ir para
a página anterior, para fazer
desaparecer o teclado na tela
ou para sair de um aplicativo.

4

Pressione Página Inicial para
visualizar a tela inicial.

5

Pressione Menu para visualizar
um menu do aplicativo atual.
Se não houver opções disponíveis,
um menu não aparecerá.

Assistente de configuração
O Assistente de configuração é executado
automaticamente na primeira vez em que você
usar o seu Cius. Siga as instruções na tela para
configurar aplicativos de Wi-Fi, E-mail, Bate-papo
e Cisco WebEx. Você pode acessar o Assistente de
configuração a qualquer momento por meio de
Configurações .

O aplicativo Telefone é integrado a Contatos,
Bate-papo e a outros aplicativos de colaboração
da Cisco.

Chamadas de entrada
A partir de uma tela bloqueada, deslize o ícone

Desbloquear sua tela
Para desbloquear a tela, arraste a seta do canto
inferior direito para o lado esquerdo.

Aplicativo Telefone

Tela inicial do Cius

Responder

Para adicionar widgets ou atalhos à tela inicial ou
para alterar o papel de parede:

Ignorar

•

Toque no ícone Adicionar à tela inicial do Cius
ou

•

Mantenha pressionado um espaço aberto na tela
inicial

Para remover um widget ou atalho, mantenha
pressionado o widget ou atalho e arraste-o
para a lixeira.

para a esquerda, ou deslize o ícone
para a direita.

Em um Cius ativo, escolha Responder, Desviar ou
Ignorar uma chamada.

Barra de notificação
A barra de notificação, na parte superior da tela,
mostra as notificações do aplicativo, à esquerda,
e os ícones de status, à direita.
Para ver notificações mais detalhadas, deslize a barra
de notificação para baixo.

Conectar-se a uma rede sem fio
1. No menu Aplicativos , inicie Configurações
.

2.
3.
4.
5.

Toque em Sem fio e Redes.
Toque em Configurações de Wi-Fi.
Toque em Wi-Fi.

Para abrir um aplicativo, toque em uma notificação.

Selecione uma rede sem fio na lista de redes
disponíveis.

Multitarefa

6. Insira suas credenciais e toque em Conectar.

Para exibir e alternar entre os aplicativos usados
recentemente, mantenha pressionado Página inicial
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Mensagem de voz visual
Para entrar em sua mensagem de voz:

1. No aplicativo Telefone, toque no ícone
Histórico

Aplicativo E-mail
Para enviar e receber mensagens de e-mail de várias
contas, use o aplicativo E-mail.

Para terminar uma conversa, toque no ícone
Fechar
.

.

Para visualizar um cartão do contato, toque no
contato. A partir do cartão do contato, faça uma
chamada, inicie um bate-papo ou envie uma
mensagem de e-mail.

1. Inicie Configurações
no menu
Aplicativos .
2. Toque em Sobre o Cius.
3. Toque em Guia do Usuário do Cisco Cius.

Para enviar uma mensagem de e-mail, toque no
botão + Nova Mensagem.

Aplicativo Bate-papo

Para iniciar uma conversa, toque no nome de um
contato.

Selecionar uma conversa ativa

Acessórios
Novos compromissos são listados no painel Agenda,
à direita da tela.

Para alterar a exibição do calendário, toque na guia
1 (dia), 7 (semana) ou 31 (mês). Toque em Hoje para
retornar para a exibição Dia do dia atual.

Adicionar um evento
Para adicionar um evento em seu calendário, toque
em + Evento.

•
•
•

Estação de mídia HD
Uma estação de mídia HD amplia os recursos do
Cisco Cius. Os recursos incluem três portas USB para
conexão de um teclado ou mouse USB, uma conexão
DisplayPort para conectar a um monitor externo e
um switch Gigabit Ethernet.

Atalhos de teclado
Se você estiver usando o seu Cius com uma estação
de mídia e um teclado USB, poderá usar atalhos do
teclado em vez de pressionar as teclas no Cius:

Durante uma reunião do WebEx, os participantes
podem:

1. Toque na guia Conversas Ativas
na parte
superior do aplicativo Bate-papo.
2. Para selecionar uma conversa, toque no nome de
um contato no lado esquerdo.

Para solicitar fones de ouvido Bluetooth, capas
e outros acessórios da loja on-line, acesse
http://www.cisco.com/go/cius/accessories.

Alterar Exibição do Calendário

Aplicativo Reuniões do Cisco
WebEx

e as informações sobre o contato.
4. Toque em Concluído.

Para exibir o crachá de contato rápido, toque no
ícone de contato de um de seus contatos locais.

Para ler o Guia do Usuário do Cisco Cius:

Enviar uma mensagem de e-mail

Iniciar uma conversa

Crachá de contato rápido

Guia do usuário

Para agendar e controlar os seus eventos, use o
aplicativo Calendário.

Para bater papo com seus contatos e atualizar seu
status, use o aplicativo Bate-papo.

Adicionar um contato
1. Pressione a tecla Menu
.
2. Toque em Novo Contato.
3. Na tela Novo Contato, insira o nome do contato

Para editar e personalizar as configurações e os
aplicativos do Cius, use o aplicativo Configurações.

Aplicativo Calendário

2. Toque em Mensagens no lado direito da tela.
3. Insira as credenciais de sua conta e toque em
Iniciar sessão.
Em uma mensagem de voz, toque no ícone
Reproduzir
para ouvir essa mensagem.

Aplicativo Contatos

Aplicativo Configurações

Terminar uma conversa

•

Menu: Shift-Ctrl-[

•

Página Inicial: Shift-Ctrl-]

•

Voltar: Shift-Ctrl-\

Juntar-se à conferência de áudio
Exibir apresentações compartilhadas
Ver e bater papo com outros participantes

Slot de cartão MicroSD
Configurar seu status
No crachá de contato rápido, é possível:

•
•
•
•
•

Efetuar uma chamada
Exibir detalhes de contato
Enviar uma mensagem de e-mail
Iniciar um bate-papo
Iniciar uma reunião do Cisco WebEx

Para estender a memória disponível, insira um cartão
microSD no slot de cartão microSD.

Para selecionar o seu status, toque na área de status
na parte superior esquerda da tela.
O host está no controle total da reunião e pode:

•

Arrastar e soltar a bola do WebEx ball
alterar os apresentadores

para

• Ativar ou desativar mudo dos participantes
Uma notificação de pop-up na parte inferior da tela
identifica o alto-falante atual.

Observação

Para obter melhores resultados,
imprima este documento em papel
(tamanho ofício) 8 1/2 x 14 pol.

