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Βοηθός ρύθμισης

Κινήσεις χεριού

Εφαρμογή τηλεφώνου

Ο Βοηθός ρύθμισης εκτελείται αυτόματα την πρώτη
φορά που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας. Για να
ρυθμίσετε τις δυνατότητες Email, Chat, WebEx και
Visual Voicemail, ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη.

Κίνηση
χεριού

Πραγματοποίηση εξερχόμενης κλήσης

Σύνδεση σε ασύρματο
δίκτυο
Αγγίξτε το
.
Αγγίξτε την επιλογή Ρυθμίσεις.
Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Wi-Fi.
Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο από τη λίστα με τα
διαθέσιμα δίκτυα.
5. Εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας και αγγίξτε την
επιλογή Σύνδεση.
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Κλείδωμα οθόνης
9

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, εισαγάγετε τον
κωδικό PIN σας και πατήστε #.

1

Κάμερα

8

Συνδιάσκεψη

2

Οθόνη τηλεφώνου

9

Διακοπή βίντεο

3

Πληκτρολόγιο

10 Μεγάφωνο

4

Υποδοχή microSD

11 Σίγαση

5

Μεταφορά

12 Σετ ακουστικώνμικροφώνου

6

Τερματισμός κλήσης

13 Ένταση ήχου

7

Αναμονή

14 Ακουστικό
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1. Αγγίξτε την επιλογή Σύνδεση ως νέος χρήστης.
2. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον
κωδικό PIN σας.
3. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε προφίλ συσκευής.

Ρύθμιση χρονικού ορίου οθόνης
9
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Σύνδεση με την υπηρεσία
φορητότητας επέκτασης της Cisco
(Extension Mobility)

1

Υποδοχή για κλείδωμα 6

2

Θύρα microUSB

7

Βοηθητική είσοδος

3

Σήμα εισόδου/εξόδου

8

Θύρα USB

4

Τροφοδοσία

9

HDMI

5

Θύρα δικτύου

Θύρα υπολογιστή

1.
2.
3.
4.
5.

Αγγίξτε το
.
Αγγίξτε την επιλογή Ρυθμίσεις.
Αγγίξτε τη ρύθμιση Οθόνη.
Αγγίξτε την καταχώριση Αναστολή λειτουργίας.
Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί
το τηλέφωνό σας να παραμείνει σε αδράνεια
προτού κλειδωθεί η οθόνη.

Άγγιγμα

Ενέργεια
Πατήστε την οθόνη αφής με το
δάχτυλό σας.

Προς μια επαφή

Παρατεταμένο Αγγίξτε και περιμένετε για δύο
άγγιγμα
δευτερόλεπτα.

1. Αγγίξτε το
.
2. Σύρετε μια επαφή από τη λίστα επαφών προς την
κλήση.

Γρήγορη
μετακίνηση

Αγγίξτε και μετακινήστε.

Με το μεγάφωνο

Σύρσιμο

Αγγίξτε παρατεταμένα και, κατόπιν,
μετακινήστε.

Διπλό άγγιγμα Αγγίξτε δύο φορές γρήγορα.
Άνοιγμα
Κλείσιμο

Αγγίξτε με τα δύο δάχτυλα και,
κατόπιν, ανοίξτε τα δάχτυλά σας.
Αγγίξτε με τα δύο δάχτυλα και,
κατόπιν, κλείστε τα δάχτυλά σας.

1. Πατήστε
.
2. Σχηματίστε τον αριθμό.

Με το σετ ακουστικών-μικροφώνου
Πατήστε
και πληκτρολογήστε έναν αριθμό.
Εάν η ένδειξη
είναι αναμμένη, πατήστε Νέα
κλήση και πληκτρολογήστε έναν αριθμό.

Πλοήγηση

Τερματισμός κλήσης

Εικονίδιο Ενέργεια

Με το μεγάφωνο

Αγγίξτε το εικονίδιο Πίσω για να
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα
ή εφαρμογή ή για να εξαφανίσετε το
πληκτρολόγιο από την οθόνη.
Αγγίξτε το εικονίδιο Αρχική οθόνη για
να προβάλετε την αρχική οθόνη.
Αγγίξτε το εικονίδιο Τηλέφωνο για να
εκκινήσετε την εφαρμογή του
τηλεφώνου.

Πατήστε

ή

.

Με το σετ ακουστικών-μικροφώνου
Πατήστε

ή

.

Διατήρηση άλλης κλήσης στην ίδια γραμμή
Πατήστε
. Εάν είναι απαραίτητο, ανακτήστε
πρώτα την κλήση που έχετε θέσει σε αναμονή.

Αγγίξτε το εικονίδιο Πρόσφατα για να
προβάλετε τη λίστα με τις εφαρμογές
που έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα.

Γραφικά στοιχεία
Χρησιμοποιήστε τα γραφικά στοιχεία για να
αποκτήσετε πρόσβαση σε δυνατότητες του τηλεφώνου
και σε άλλες εφαρμογές στην αρχική σας οθόνη.
Για να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο στην αρχική
οθόνη:
1. Αγγίξτε το
.
2. Αγγίξτε την επιλογή Γραφικά στοιχεία.
3. Αγγίξτε παρατεταμένα ένα γραφικό στοιχείο.
4. Σύρετε το γραφικό στοιχείο σε έναν κενό χώρο
στην αρχική οθόνη.
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Απάντηση σε κλήση

Μεταφορά

Αυτόματος τηλεφωνητής

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, σηκώστε το
ακουστικό. Εναλλακτικά, αγγίξτε την επιλογή
Απάντηση.

Για να μεταφέρετε μια κλήση:

Για να ακούσετε τα φωνητικά σας μηνύματα:

1. Πατήστε
.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό προορισμού.
3. Για να ολοκληρώσετε τη μεταφορά, πατήστε
ξανά ή πατήστε Τερματισμός για να την
ακυρώσετε.
4. Εάν έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνό σας η
μεταφορά με το κλείσιμο του ακουστικού,
ολοκληρώστε τη μεταφορά κλείνοντας το
ακουστικό.

1. Αγγίξτε την επιλογή Πρόσφατα.
2. Αγγίξτε την καταχώριση Μηνύματα.

Με το μεγάφωνο
Πατήστε

ή αγγίξτε την επιλογή Απάντηση.

Με το σετ ακουστικών-μικροφώνου
Πατήστε
. Εναλλακτικά, εάν η ένδειξη
είναι αναμμένη, πατήστε Απάντηση.

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης

Συνδιάσκεψη

Αγγίξτε την επιλογή Απάντηση.

Για να δημιουργήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης:

Εκτροπή κλήσης προς τον αυτόματο
τηλεφωνητή
Αγγίξτε την επιλογή Εκτροπή.

Σίγαση
Για να πραγματοποιήσετε σίγαση μιας κλήσης:
1. Πατήστε
.
2. Για να αναιρέσετε τη σίγαση μιας κλήσης,
.
πατήστε ξανά

Αναμονή κλήσης
Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή:

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε
.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του
συμμετέχοντα.
3. Περιμένετε να συνδεθεί η κλήση.
4. Για να προσθέσετε το συμμετέχοντα στην κλήση
ξανά.
σας, πατήστε
5. Για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες,
επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.

Προσθήκη επαφής σε συνδιάσκεψη
1. Αγγίξτε το
.
2. Σύρετε μια επαφή από τη λίστα επαφών προς την
κλήση.
3. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε
και άλλους συμμετέχοντες.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισημάνει την κλήση που
θέλετε να θέσετε σε αναμονή.
2. Πατήστε
.

Μην ενοχλείτε

Πολλαπλές κλήσεις

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Μην ενοχλείτε:

Μια ενεργή κλήση τίθεται σε αναμονή όποτε απαντάτε
σε μια εισερχόμενη κλήση ή σε μια κλήση που
βρίσκεται σε αναμονή, όποτε πραγματοποιείτε νέα
κλήση ή όποτε ξεκινάτε τη μεταφορά μιας κλήσης ή
μια συνδιάσκεψη.

1. Αγγίξτε την επιλογή Μην ενοχλείτε για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
2. Για να την απενεργοποιήσετε, αγγίξτε το Μην
ενοχλείτε ξανά.

Προώθηση κλήσης
Για να προωθήσετε τις κλήσεις σας:
1. Αγγίξτε το
και εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό
αριθμό προορισμού.
2. Για να ακυρώσετε την προώθηση κλήσεων,
.
αγγίξτε ξανά το

Ιστορικό κλήσεων
Για να δείτε το ιστορικό κλήσεών σας, αγγίξτε την
επιλογή Πρόσφατα.

Αναπαραγωγή φωνητικού μηνύματος

Άλλες εφαρμογές
Calendar
Για να προγραμματίζετε συμβάντα και να τα
παρακολουθείτε, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή
Calendar.

Αγγίξτε την επιλογή Αναπαραγωγή.

Προσθήκη συμβάντος

Επαφές

Για να προσθέσετε ένα συμβάν στο ημερολόγιό σας,
αγγίξτε την επιλογή + Συμβάν.

Για να δείτε τις επαφές σας, αγγίξτε την επιλογή
Επαφές.

Σήμα γρήγορης επικοινωνίας (Quick
Contact Badge)
Αγγίξτε την εικόνα μίας από τις τοπικές επαφές σας.
Εάν εμφανιστεί ένα βέλος στην κάτω γωνία, η
λειτουργία Quick Contact Badge είναι διαθέσιμη.
Αγγίξτε μια διεύθυνση email, έναν αριθμό τηλεφώνου
ή μια διεύθυνση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, για
να ξεκινήσετε μια συνομιλία στο συγκεκριμένο μέσο.
Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζεται ένα σήμα γρήγορης
επικοινωνίας:

Email
Για να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα email
από πολλούς λογαριασμούς, χρησιμοποιήστε την
εφαρμογή Email.

Αποστολή μηνύματος email
Για να αποστείλετε ένα μήνυμα email, αγγίξτε την
επιλογή + Νέο μήνυμα.

Jabber IM
Για να συνομιλείτε με τις επαφές σας και να
ενημερώνετε την κατάστασή σας, χρησιμοποιήστε την
εφαρμογή Chat.

Έναρξη συνομιλίας
Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, αγγίξτε ένα όνομα
επαφής.

Cisco WebEx
Για να συμμετέχετε σε συναντήσεις WebEx,
χρησιμοποιήστε την εφαρμογή WebEx.
Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης WebEx, οι
συμμετέχοντες μπορούν:
•

Να συμμετέχουν στην ηχητική συνδιάσκεψη

•

Να βλέπουν κοινόχρηστες παρουσιάσεις

•

Να βλέπουν τους άλλους συμμετέχοντες και να
συνομιλούν με αυτούς

Settings
Για να επεξεργάζεστε και να προσαρμόζετε τις
ρυθμίσεις και τις εφαρμογές του τηλεφώνου ή για να
βλέπετε τον Οδηγό χρήσης και άλλα έγγραφα,
χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Settings.

