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Iestatīšanas palīgs

Žesti

Iestatīšanas palīgs tiek automātiski palaists, kad
pirmoreiz lietojat savu tālruni. Lai iestatītu lietotnes
E-pasts, Tērzēšana, WebEx un Visual Voicemail,
izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Žests

Darbība

Zvana veikšana

Pieskarties

Ar pirksta galu pieskarieties
skārienekrānam.

Adresātam

Pieskarties un
turēt

Pieskarieties un pagaidiet divas
sekundes.

Švīkot

Pieskarieties un pārvietojiet pirkstu.

Vilkt

Pieskarieties un turiet, pēc tam
pārvietojiet pirkstu.

Pieslēgšanās bezvadu tīklam
1. Pieskarieties

1

.

Tālruņa lietotne

2. Pieskarieties Iestatījumi.
14

2

3. Ieslēdziet Wi-Fi.
4. Izvēlieties bezvadu tīklu no pieejamo tīklu
saraksta.

3
4

5. Ievadiet savus akreditācijas datus un pieskarieties
Izveidot savienojumu.

5
6
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2. Velciet adresātu no adresātu saraksta uz zvanu.

Izmantojot skaļruni
1. Nospiediet

.

2. Sastādiet numuru.

Attālināt
pirkstus

Pieskarieties ar diviem pirkstiem,
pēc tam attāliniet pirkstus.

Izmantojot austiņas

Satuvināt
pirkstus

Pieskarieties ar diviem pirkstiem,
pēc tam tuviniet pirkstus.

Nospiediet
un ievadiet numuru. Ja deg poga
, nospiediet Jauns zvans un ievadiet numuru.

Zvana beigšana

Navigācija

Izmantojot skaļruni

Ikona Darbība

Nospiediet

Lai atbloķētu ekrānu, ievadiet savu PIN un nospiediet #.

Pieteikšanās sistēmā Cisco Extension
Mobility

.

Veikt
Divreiz ātri pieskarieties.
dubultskārienu

8

Ekrāna bloķēšana

1. Pieskarieties

Pieskarieties Atpakaļ, lai atgrieztos
iepriekšējā lapā vai lietotnē vai aizvērtu
ekrāna tastatūru.

vai

.

Izmantojot austiņas

1

Kamera

8

Apspriede

2

Tālruņa ekrāns

9

Apturēt video

3

Tastatūra

10 Skaļrunis

1. Pieskarieties Pierakstīties kā jaunam
lietotājam.
2. Ievadiet savu lietotāja ID un PIN.

Pieskarieties Mājas, lai skatītu sākuma
ekrānu.

Cita zvana saglabāšana tajā pašā līnijā

3. Izvēlieties ierīces profilu, ja šāda iespēja tiek
piedāvāta.

Pieskarieties Tālrunis , lai palaistu tālruņa
lietotni.

Nospiediet
. Ja nepieciešams, vispirms
aktivizējiet aizturēto zvanu.

Ekrāna noildzes pielāgošana

Pieskarieties Nesenie, lai skatītu nesen
izmantoto lietotņu sarakstu.

4

microSD ligzda

11

5

Pārsūtīt

12 Austiņas

6

Beigt zvanu

13 Skaļums

7

Aizturēt

14 Klausule

Izslēgt mikrofonu

1. Pieskarieties
1

2

3

4

5

6

7

8
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2. Pieskarieties Iestatījumi.
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Bloķēt

6

Datora ligzda

2

microUSB ligzda

7

Palīgligzda

3

Ienākošā/izejošā līnija 8

USB ligzda

4

Barošana

5

Tīkla ligzda

9

HDMI

vai

.

.

3. Pieskarieties Ekrāns.

1

Nospiediet

4. Pieskarieties Iemidzināt.
5. Norādiet, cik ilgi tālrunis var būt neaktīvs, pirms
tiek bloķēts ekrāns.

Logrīki
Izmantojiet logrīkus, lai piekļūtu tālruņa līdzekļiem un
citām lietotnēm savā sākuma ekrānā.
Lai sākuma ekrānam pievienotu logrīku:
1. Pieskarieties

.

2. Pieskarieties Logrīki.
3. Pieskarieties logrīkam un turiet.

Amerikas galvenais birojs
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tālr.: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fakss: 408 527-0883
Cisco un Cisco logotips ir uzņēmuma Cisco un/vai tā filiāļu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un
citās valstīs. Lai skatītu Cisco preču zīmju sarakstu, dodieties uz šo URL: www.cisco.com/go/trademarks.
Minētās trešo pušu preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Vārda "partneris" izmantošana nenorāda
uz Cisco partnerattiecībām ar kādu citu uzņēmumu. (1110R)
© 2013 Cisco Systems, Inc. Visas tiesības paturētas.
Iespiesta ASV uz atkārtoti pārstrādāta papīra, kas satur 10% pircēju atkritumus.

4. Velciet logrīku uz tukšu vietu savā sākuma ekrānā.
OL-28932-01

Atbildēšana uz zvanu
Lai atbildētu uz zvanu, paceliet klausuli. Vai
pieskarieties Atbildēt.

Pārsūtīšana

Balss pasts

Lai pārsūtītu zvanu:

Lai skatītu savus balss ziņojumus:

1. Nospiediet

1. Pieskarieties Nesenie.

.

2. Ievadiet adresāta numuru.

Izmantojot skaļruni
Nospiediet

vai pieskarieties Atbildēt.

2. Pieskarieties Ziņojumi.

3. Lai veiktu pārsūtīšanu, vēlreiz nospiediet
nospiediet Beigt, lai atceltu.

;

Balss paziņojuma atskaņošana

Citas lietotnes
Kalendārs
Lai plānotu notikumus un sekotu tiem, izmantojiet
lietotni Kalendārs.

Notikuma pievienošana

4. Ja tālrunim ir iespējota pārsūtīšana noliktas
klausules režīmā, pabeidziet pārsūtīšanu, noliekot
klausuli.

Pieskarieties Atskaņot.

Apspriede

Lai skatītu savus adresātus, pieskarieties Adresāti.

E-pasts

Aktīva zvana laikā

Lai izveidotu apspriedes zvanu:

Adresāta ātrā emblēma

Pieskarieties Atbildēt.

1. Zvana laikā nospiediet

Izmantojiet lietotni E-pasts, lai sūtītu un saņemtu
e-pasta ziņojumus no dažādiem kontiem.

Izmantojot austiņas
Nospiediet
Atbildēt.

. Vai, ja poga

deg, nospiediet

.

2. Ievadiet dalībnieka tālruņa numuru.

Zvana novirzīšana uz balss pastu

3. Pagaidiet, līdz zvans tiek savienots.

Pieskarieties Pāradresēt.

4. Lai pievienotu dalībnieku savam zvanam,
vēlreiz.
nospiediet

Skaņas izslēgšana

5. Lai pievienotu vēl dalībniekus, atkārtojiet
1.–4. darbību.

Lai izslēgtu zvana skaņu:
1. Nospiediet

.

2. Lai ieslēgtu zvana skaņu, vēlreiz nospiediet
.

Adresāta pievienošana apspriedei
1. Pieskarieties

.

2. Velciet adresātu no adresātu saraksta uz zvanu.

Zvana aizturēšana
Lai aizturētu zvanu:
1. Pārliecinieties, vai zvans, ko vēlaties aizturēt,
ir iezīmēts.
2. Nospiediet

.

Režīms Netraucēt
Lai ieslēgtu un izslēgtu režīmu Netraucēt:
1. Pieskarieties Netraucēt, lai ieslēgtu šo režīmu.
2. Lai to izslēgtu, vēlreiz pieskarieties Netraucēt.

Vairāki zvani
Aktīvais zvans tiek aizturēts, tiklīdz atbildat uz
ienākošu vai aizturētu zvanu, sākat jaunu zvanu vai
uzsākat pāradresāciju vai apspriedes zvanu.

Zvanu pāradresācija
Lai pāradresētu savus zvanus:
1. Nospiediet
numuru.

3. Atkārtojiet, lai pievienotu papildu dalībniekus.

un ievadiet adresāta tālruņa

2. Lai atceltu zvana pāradresāciju, pieskarieties
vēlreiz.

Zvanu vēsture
Lai skatītu savu zvanu vēsturi, pieskarieties Nesenie.

Adresāti

Pieskarieties kāda no sava lokālā adresāta atveidam. Ja
apakšējā stūrī redzat bultiņu, ir pieejama adresāta ātrā
emblēma.
Pieskarieties e-pasta adresei, tālruņa numuram vai TZ
adresei, lai sāktu sarunu, izmantojot atbilstošo sakaru
vidi.
Šajā attēlā parādīta adresāta ātrā emblēma:

Lai savam kalendāram pievienotu notikumu,
pieskarieties + Notikums.

E-pasta ziņojuma sūtīšana
Lai sūtītu e-pasta ziņojumu, pieskarieties + Jauns
ziņojums.

Jabber IM
Lai tērzētu ar saviem adresātiem un atjauninātu savu
stāvokli, izmantojiet lietotni Tērzēšana.

Sarunas uzsākšana
Lai sāktu sarunu, noklikšķiniet uz adresāta vārda.

Cisco WebEx
Lai piedalītos WebEx sanāksmēs, izmantojiet lietotni
WebEx.
WebEx sanāksmes laikā dalībnieki var:
•

pievienoties audio apspriedei;

•

skatīt koplietotās prezentācijas;

•

redzēt citus dalībniekus un tērzēt ar tiem.

Iestatījumi
Lai rediģētu un pielāgotu tālruņa iestatījumus un
lietotnes, kā arī skatītu Lietotāja rokasgrāmatu un citu
dokumentāciju, izmantojiet lietotni Iestatījumi.

