
إعداد هاتفك
أنت مطاَلب بإعداد هاتفك أول مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف. لن يتم 

مطالبتك ببعض أو بكل هذه الخطوات إذا قام المسؤول بإعداد الهاتف 
نيابة عنك.

حدد شبكة السلكية وأدخل بيانات االعتماد الخاصة بك وانقر فوق   .1
اتصال.

أدخل إعدادات خادم TFTP الخاصة بك وانقر فوق متابعة. إذا   .2
كانت البرامج الثابتة المحدَّثة متوفرة، فإنها مثبتة ويتم إعادة تشغيل 

الهاتف الخاص بك.
من شاشة الترحيب، حدد اضغط هنا للبدء، واتبع المطالبات الخاصة   .3

بالمصادقة الذاتية وإعداد التطبيق وتحديد PIN أو كلمة المرور.

البرامج الملحقة
يمكنك إرفاق البرامج الملحقة بهاتفك، مثل جهاز عرض خارجي من 

 USB ولوحة مفاتيح وماوس من خالل منافذ HDMI خالل منفذ
.Bluetooth وسماعة رأس أو هاتف محمول من خالل

إلغاء تأمين الشاشة
إللغاء تأمين الشاشة، أدخل PIN أو كلمة المرور ثم اضغط على #.

تسجيل الدخول باستخدام ميزة االستضافة برقم 
.Cisco داخلي من

انقر فوق تسجيل الدخول كمستخدم جديد.  .1
.PIN أدخل معرف المستخدم ورقم  .2

حدد ملف تعريف الجهاز إذا ُطلب منك ذلك.  .3

اإليماءات
اإلجراءاإليماءة

استخدم إصبعك للضغط على شاشة اللمس.النقر
النقر مع 

انقر فوق الشاشة وانتظر ثانيتين.االستمرار

انقر فوق الشاشة ثم حّرك إصبعك.التمرير

انقر فوق الشاشة مع االستمرار، ثم حّرك السحب
إصبعك.

انقر مرتين متتابعتين بسرعة.النقر المزدوج
الضغط مع 

المباعدة بين 
اإلصبعين

اضغط على الشاشة بإصبعين، ثم باعد بينهما.

الضغط مع تقريب 
اإلصبعين

اضغط على الشاشة بإصبعين، ثم حركهما 
بالقرب من بعضهما.

التنقل
اإلجراءاأليقونة

  

انقر فوق سابق لالنتقال إلى الصفحة أو التطبيق 
السابق أو لرفض لوحة المفاتيح التي تظهر على 

الشاشة.

  
انقر فوق الصفحة الرئيسية لعرض شاشة الصفحة 

الرئيسية.

  
انقر فوق الهاتف لبدء تشغيل تطبيق الهاتف.

  
انقر فوق األخيرة لعرض قائمة بالتطبيقات التي تم 

استخدامها مؤخًرا.

عناصر واجهة المستخدم
استخدم عناصر واجهة المستخدم للوصول إلى ميزات الهاتف والتطبيقات 

األخرى الموجودة على شاشة الصفحة الرئيسية.

إلضافة عنصر واجهة مستخدم إلى شاشة الصفحة الرئيسية:

. انقر فوق   .1
انقر فوق عناصر واجهة المستخدم.  .2

انقر فوق عنصر واجهة المستخدم مع االستمرار.  .3
اسحب عنصر واجهة المستخدم إلى أي مكان فارغ في شاشة   .4

الصفحة الرئيسية.

تطبيق الهاتف

إجراء مكالمة

مع جهة اتصال

. انقر فوق   .1
اسحب جهة اتصال من قائمة جهات االتصال إلى نافذة المكالمة.  .2

باستخدام مكبر الصوت

. اضغط على   .1
اطلب الرقم.  .2

باستخدام سماعة الرأس

، وأدخل رقًما. إذا كان مضيًئا، فاضغط   اضغط على 
على مكالمة جديدة، وأدخل رقًما.

إنهاء المكالمة

باستخدام مكبر الصوت

. اضغط على  أو 

باستخدام سماعة الرأس

. اضغط على  أو 

إبقاء مكالمة أخرى على نفس الخط

. وإذا لزم األمر، قم بإزالة المكالمة من وضع  اضغط على 
االنتظار أواًل.

CISCO DESKTOP COL�  دليل البدء السريع ل ـ
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الرد على مكالمة

للرد على مكالمة، ارفع سماعة الرأس. أو انقر فوق رد.

باستخدام مكبر الصوت

اضغط على  أو انقر فوق رد.

باستخدام سماعة الرأس

. أو إذا كان  مضيًئا، فاضغط على رد. اضغط على 

الرد على مكالمة أثناء وجود مكالمة نشطة

انقر فوق رد.

تحويل مكالمة إلى البريد الصوتي

انقر فوق تحويل.

كتم الصوت
لكتم صوت مكالمة:

. اضغط على   .1

إللغاء كتم صوت مكالمة، اضغط على  مجدًدا.  .2

إيقاف الفيديو
إليقاف إرسال الفيديو الخاص بك:

. اضغط على   .1

لمتابعة إرسال الفيديو، اضغط على  مرة أخرى.  .2

وضع المكالمة قيد االنتظار
لوضع مكالمة قيد االنتظار:

تأكد من تمييز المكالمة التي تريد وضعها قيد االنتظار.  .1

. اضغط على   .2

المكالمات المتعددة
يتم وضع أية مكالمة نشطة قيد االنتظار عندما ترد على مكالمة واردة 
أو مكالمة في وضع االنتظار أو عندما تجري مكالمة جديدة أو تحول 

مكالمة أو تجري اتصااًل جماعًيا.

إعادة توجيه مكالمة
إلعادة توجيه مكالماتك:

النقر   .1

، وأدخل رقم الهاتف المطلوب. انقر فوق   .2

إللغاء إعادة توجيه المكالمة، انقر فوق  مجدًدا.  .3

التحويل
لتحويل مكالمة:

. اضغط على   .1
أدخل الرقم المطلوب.  .2

إلتمام التحويل، اضغط على  مجدًدا أو اضغط على إنهاء   .3
لإللغاء.

في حالة تمكين ميزة التحويل أثناء إغالق السماعة، يمكنك إتمام   .4
التحويل عن طريق تعليق المكالمة. 

االتصال الجماعي
إلجراء اتصال جماعي:

. أثناء المكالمة، اضغط على   .1
أدخل رقم هاتف المشارك.  .2

انتظر حتى يتم توصيل المكالمة.  .3
إلضافة مشارك إلى المكالمة، اضغط على  مجدًدا.  .4
إلضافة مزيد من المشاركين، كرر الخطوات من 1 إلى 4.  .5

إضافة جهة اتصال إلى االتصال الجماعي

. انقر فوق   .1
اسحب جهة اتصال من قائمة جهات االتصال إلى نافذة المكالمة.  .2

كرر نفس الخطوات إلضافة مشاركين إضافيين.  .3

عدم اإلزعاج
لتشغيل ميزة عدم اإلزعاج وإيقاف تشغيلها: 

. النقر   .1
انقر فوق عدم اإلزعاج لتشغيلها.  .2

إليقاف تشغيل الميزة، انقر فوق الزر عدم اإلزعاج مجدًدا.  .3

تاريخ المكالمات
لعرض تاريخ المكالمات، انقر فوق األخيرة.

البريد الصوتي
ضوء مؤشر انتظار الرسالة )MWI( على سماعة الرأس يشير إلى 

أن لديك رسالة صوتية جديدة. لالستماع إلى الرسائل الصوتية:

انقر فوق األخيرة.  .1
انقر فوق الرسائل.  .2

تشغيل الرسائل الصوتية

انقر فوق تشغيل.  .1

تقارب ذكي
 DX650 قم بربط هاتف محمول الستخدام خط المحمول من خالل جهاز
الخاص بك. بمجرد أن يتم ربط الهاتف المحمول، يمكنك إصدار مكالمات 

واستالمها على خط المحمول من جهاز DX650 الخاص بك.

قم بوضع الهاتف المحمول في الوضع القابل لالكتشاف.  .1
من جهاز DX650 الخاص بك، قم بفتح تطبيق اإلعدادات وانقر   .2

.Bluetooth فوق
حدد الهاتف المحمول من قائمة األجهزة المتوفرة للربط.  .3

تحقق من مفتاح المرور الموجود على الهاتف المحمول وجهاز   .4
.DX650

عندما تتم مطالبتك، قم باالختيار بحيث تجعل تاريخ المكالمة   .5
 Cisco وجهات االتصال للهاتف المحمول متوفرة على جهاز

DX650 الخاص بك.

تطبيقات أخرى
جهات االتصال

لعرض جهات االتصال، انقر فوق جهات االتصال.

شارة جهة االتصال السريعة
انقر فوق الصورة الرمزية الخاصة بإحدى جهات االتصال المحلية 

لديك. إذا رأيت سهًما في الركن السفلي، فإن هذا يعني أن شارة 
جهة االتصال السريعة متوفرة.

انقر فوق عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف أو عنوان IM لبدء 
محادثة عن طريق أٍي من هذه الوسائل.

التقويم
لجدولة األحداث الخاصة بك وتتبعها، استخدم تطبيق التقويم.

إضافة حدث
إلضافة حدث إلى التقويم، انقر فوق + حدث.

البريد اإللكتروني
إلرسال رسائل البريد اإللكتروني واستالمها من حسابات متعددة، 

استخدم تطبيق البريد اإللكتروني.

إرسال رسالة بريد إلكتروني
إلرسال رسالة بريد إلكتروني، انقر فوق + رسالة جديدة. 

Jabber IM
إلجراء محادثات مع جهات االتصال الخاصة بك وتحديث حالتك، 

استخدم تطبيق المحادثة.

بدء محادثة
لبدء محادثة، انقر فوق اسم جهة اتصال.

Cisco WebEx
.WebEx استخدم تطبيق ،WebEx للمشاركة في اجتماعات

أثناء اجتماع WebEx، يمكن للمشاركين القيام بما يلي: 

االنضمام إلى اتصال جماعي صوتي  •

عرض العروض التقديمية المشتركة  •

مشاهدة المشاركين اآلخرين وإجراء محادثات معهم  •

اإلعدادات
استخدم تطبيق اإلعدادات لتحرير إعدادات الهاتف والتطبيقات 

وتخصيصها أو لعرض دليل المستخدم والمستندات األخرى.


