CISCO DESKTOP COLLABORATION
EXPERIENCE DX650 QUICK START

Setup Assistant

Gebaren

De Setup Assistant wordt automatisch uitgevoerd
wanneer u uw telefoon voor de eerste keer opstart.
Volg de instructies op het scherm voor het instellen
van uw e-mail, chat, WebEx en Visuele voicemail.

Gebaar

Actie

Gesprek tot stand brengen

Tikken

Druk met uw vingertop op het
touchscreen.

Met een contactpersoon

Tikken en
vasthouden

Tik en houd uw vinger ten minste
twee seconden op zijn plaats.

Vegen

Tik en verplaats uw vinger over
het scherm.

Tik op
.
Tik op Instellingen.
Schakel de optie Wi-Fi in.
Selecteer het gewenste netwerk in de lijst met
beschikbare draadloze netwerken.
5. Voer uw aanmeldgegevens in en tik op
Verbinden.

Slepen

Tik, houd vast en verplaats uw
vinger over het scherm.

Scherm vergrendelen

Navigatie

Gesprek beëindigen

Als u het scherm wilt ontgrendelen, voert u uw PIN
in en drukt u op #.

Pictogram Actie

Met de luidspreker

Verbinding maken met een
draadloos netwerk
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Wacht

Openknijpen

Tik met twee vingers en beweeg
dan uw vingers van elkaar af.

Met de headset

Dichtknijpen

Tik met twee vingers en beweeg
dan uw vingers naar elkaar toe.

Druk op
en voer een nummer in. 
Als
is verlicht, druk dan op Nieuw en voer
een nummer in.
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Tik op Terug om terug te gaan naar
de vorige pagina of om het
schermtoetsenbord te sluiten.
Tik op Start als u het startscherm
wilt weergeven.

1. Tik op Aanmelden als nieuwe gebruiker.
2. Voer uw gebruikersnaam en PIN in.
3. Selecteer een apparaatprofiel als u hierom
wordt gevraagd.
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Tik op
.
Tik op Instellingen.
Tik op Weergave.
Tik op Slaapstand.
Selecteer hoe lang uw telefoon maximaal
inactief mag zijn voordat de
schermvergrendeling wordt ingeschakeld.

1. Druk op
.
2. Kies het gewenste nummer.

Tik tweemaal snel achterelkaar.

Aanmelden bij Cisco Extension
Mobility
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Met de luidspreker

Dubbeltikken
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1. Tik op
.
2. Sleep een contactpersoon vanuit de lijst met
contactpersonen naar het gesprek.

Tik op Telefoon als u de
telefoontoepassing wilt openen.
Tik op Recente bestanden als u een
lijst wilt weergeven met recent
gebruikte toepassingen.

Druk op

of op

.

Met de headset
Druk op

of op

.

Ander gesprek op dezelfde lijn
Druk op
de wacht.

. Haal het gesprek zo nodig eerst uit

Widgets
Met behulp van widgets kunt u bepaalde
telefoonfuncties en andere toepassingen sneller
openen op uw startscherm.
Widgets toevoegen aan het startscherm:
1. Tik op
.
2. Tik op Widgets.
3. Tik op een widget en houd uw vinger even op
het scherm.
4. Sleep de widget naar een lege plek op het
startscherm en haal uw vinger van het scherm.
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Gesprek beantwoorden
Als u een gesprek wilt beantwoorden, neem u de
hoorn van de haak. U kunt ook tikken op
Beantwoorden.

Met de luidspreker
Druk op

of tik op Beantwoorden.

Met de headset
Druk op
. Of, indien
op Beantwoorden.

verlicht is, druk

Tijdens een actief gesprek

Doorverbinden

Voicemail

Ga als volgt te werk om een gesprek door te
verbinden:

Voicemailberichten bekijken en beluisteren:

1. Druk op
.
2. Geef het nummer op waarnaar het gesprek
moet worden doorverbonden.
3. Druk nogmaals op
om het
doorverbinden te voltooien of druk op
Beëindigen om te annuleren.
4. Als voor uw telefoon de functie voor
doorverbinden bij hoorn op de haak is
ingeschakeld, legt u de hoorn op de haak om
het doorverbinden te voltooien.

Tik op Beantwoorden.

Conferentie

Gesprek omleiden naar voicemail

Een telefonische conferentie tot stand brengen:

Tik op Omleiden.
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Dempen
Een gesprek dempen:
1. Druk op
.
2. Als u het dempen ongedaan wilt maken, druk
.
dan nogmaals op

Gesprek in wacht zetten
Een gesprek in de wacht zetten:
1. Markeer het gesprek dat u in de wacht wilt
zetten.
2. Druk op
.

Meerdere gesprekken
Actieve gesprekken worden in de wacht gezet
wanneer u een binnenkomende gesprek opneemt of
een gesprek in de wacht hervat, wanneer u een
nieuw gesprek tot stand brengt of wanneer u een
gesprek doorverbindt of een conferentie start.

Gesprekken doorschakelen
Uw gesprekken doorschakelen:
1. Tik op
en voer een bestemmingsnummer in.
2. Als u het doorschakelen wilt annuleren, tikt u
.
nogmaals op

Druk tijdens een gesprek op
.
Voer het telefoonnummer van de deelnemer in.
Wacht tot de verbinding tot stand is gebracht.
Als u de deelnemer wilt toevoegen aan het
.
gesprek, druk dan nogmaals op
5. Bij meerdere deelnemers: herhaal stap 1 tot en
met 4 voor elke deelnemer die u wilt
toevoegen.

Contactpersonen toevoegen aan de
conferentie
1. Tik op
.
2. Sleep een contactpersoon vanuit de lijst met
contactpersonen naar het gesprek.
3. Herhaal deze stappen om nog meer deelnemers
toe te voegen.

Niet storen
Niet storen in- en uitschakelen:
1. Tik op Niet storen als u de functie wilt
inschakelen.
2. Tik nogmaals op Niet storen als u de functie
weer wilt uitschakelen.

Gespreksoverzicht
Tik op Recente bestanden als u uw
gespreksoverzicht wilt weergeven.

1. Tik op Recente bestanden.
2. Tik op Berichten.

Spraakberichten afspelen

Overige toepassingen
Agenda
Met behulp van de agenda kunt u gebeurtenissen
inplannen en bijhouden.

Tik op Afspelen.

Gebeurtenis toevoegen

Contactpersonen

Tik op + Gebeurtenis om een gebeurtenis toe te
voegen aan de agenda.

Tik op Contactpersonen als u een overzicht van uw
contactpersonen wilt weergeven.

E-mail

Snelcontactpictogram

Met de e-mailtoepassing kunt u voor meerdere
accounts e-mailberichten verzenden en ontvangen.

Tik op een avatar van een van uw lokale
contactpersonen. Als er onder in de hoek een pijl
wordt weergegeven, is het Snelcontactpictogram
beschikbaar.

E-mail verzenden
Als u een e-mailbericht wilt verzenden, tikt u op
+ Nieuw bericht.

Tik op een e-mailadres, telefoonnummer of
chatadres om een conversatie te starten via een van
deze platforms.

Jabber IM

Voorbeeld van een Snelcontactpictogram:

Met de chattoepassing kunt u chatten met
contactpersonen of uw status bijwerken.

Gesprek starten
Als u een gesprek wilt starten met een
contactpersoon, tikt u op de naam van de gewenste
contactpersoon.

Cisco WebEx
Met behulp van de WebEx-toepassing kunt u
deelnemen aan vergaderingen.
Tijdens WebEx-vergaderingen kunnen deelnemers
het volgende doen:
•

Deelnemen aan de audioconferentie

•

Gedeelde presentaties weergeven

•

Andere deelnemers zien en met andere
deelnemers chatten

Instellingen
Gebruik de toepassing Instellingen als u de
instellingen en toepassingen van de telefoon wilt
bewerken en aanpassen of als u de
Gebruikershandleiding en andere documentatie
wilt bekijken.

