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Puhelimen käyttöönotto
Sinua pyydetään määrittämään puhelimen 
asetukset, kun kytket virran puhelimeen 
ensimmäisen kerran. Asetuksia ei välttämättä 
tarvitse määrittää, jos järjestelmänvalvoja on jo 
määrittänyt puhelimen käyttöasetukset puolestasi.

1. Valitse langaton verkko, anna tunnistetiedot ja 
valitse sitten Yhdistä.

2. Anna TFTP-palvelimen asetukset ja valitse 
Jatka. Jos päivitetty laiteohjelmisto on 
saatavilla, se asennetaan ja puhelin 
käynnistetään uudelleen.

3. Valitse tervetulonäytössä Aloita koskettamalla 
ja tee sitten omatoiminen valmistelu, 
sovellusten asennus ja PIN-koodin tai salasanan 
valinta noudattamalla näyttöön tulevia 
kehotteita.

Lisälaitteet

Voit liittää puhelimeen lisälaitteita, kuten ulkoisen 
näytön HDMI-porttiin, näppäimistön ja hiiren 
USB-portteihin ja kuulokemikrofonin tai 
matkapuhelimen Bluetooth-yhteydellä.

Näytön lukituksen poistaminen

Poista näytön lukitus antamalla PIN-koodi tai 
salasana ja painamalla #-näppäintä.

Kirjautuminen Ciscon Alanumeron 
liikkuvuus -tunnuksilla

1. Napauta Kirjaudu uutena käyttäjänä.

2. Syötä käyttäjätunnus ja PIN-koodi.

3. Valitse laiteprofiili, jos järjestelmä pyytää sitä.
Liikkeet

Navigointi

Widgetit
Widgetien avulla voit käyttää puhelintoimintoja ja 
muita sovelluksia suoraan aloitusnäytöstä.

Lisää widget aloitusnäyttöön seuraavasti:

1. Napauta .

2. Napauta Widgetit.
3. Napauta widgetiä ja pidä sitä painettuna.

4. Vedä widget aloitusnäytön tyhjään kohtaan.

Liike Toiminto

Napauta Paina kosketusnäyttöä sormenpäällä.

Napauta ja 
pidä

Napauta ja pidä painettuna kaksi 
sekuntia.

Sipaise Napauta ja liikuta sormea.

Vedä Napauta pitkään ja liikuta sitten 
sormea.

Kaksois-
napauta

Napauta nopeasti kaksi kertaa.

Loitonna Napauta kahdella sormella ja liikuta 
sormia sitten erilleen.

Lähennä Napauta kahdella sormella ja liikuta 
sormia sitten yhteen.

Kuvake Toiminto

Palaa edelliselle sivulle tai edelliseen 
sovellukseen tai piilota 
näyttönäppäimistö näkyvistä 
napauttamalla Takaisin-kuvaketta.

Avaa aloitusnäyttö napauttamalla 
Koti-kuvaketta.

Käynnistä puhelinsovellus 
napauttamalla Puhelin-kuvaketta.

Avaa äskettäin käytettyjen sovellusten 
luettelo napauttamalla 
Viimeisimmät-kuvaketta.
Yhdysvaltojen pääkonttori

Puhelinsovellus

Soita

Yhteyshenkilölle

1. Napauta .

2. Vedä yhteyshenkilö puheluun 
yhteystietoluettelosta.

Kaiutinpuhelimella

1. Paina .

2. Valitse numero.

Kuulokemikrofonilla

Paina  ja anna numero. Jos  palaa, 
paina Uusi puhelu ja anna numero.

Lopeta puhelu

Kaiutinpuhelimella

Paina  tai .

Kuulokemikrofonilla

Paina  tai .

Säilytä toinen puhelu samalla linjalla

Paina . Palaa ensin pidossa olevaan puheluun 
tarpeen mukaan.
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Vastaa puheluun

Vastaa puheluun nostamalla luuri tai napauttamalla 
Vastaa.

Kaiutinpuhelimella

Paina  tai napauta Vastaa.

Kuulokemikrofonilla

Paina . Jos  palaa, paina Vastaa.

Aktiivisen puhelun aikana

Napauta Vastaa.

Käännä puhelu puhepostiin

Napauta Käännä.

Vaimennus

Vaimenna puhelu seuraavasti:

1. Paina . 

2. Poista vaimennus painamalla  uudelleen.

Pysäytä video

Pysäytä videon lähetys seuraavasti:

1. Paina . 

2. Jatka videon lähetystä painamalla  
uudelleen.

Aseta puhelu pitoon

Aseta puhelu pitoon seuraavasti:

1. Varmista, että pitoon asetettava puhelu on 
korostettuna.

2. Paina .

Usean puhelun käsittely

Aktiivinen puhelu asetetaan pitoon, kun poimit 
saapuvan tai pidossa olevan puhelun, aloitat uuden 
puhelun tai käynnistät siirron tai neuvottelun.
Soitonsiirto

Ota soitonsiirto käyttöön seuraavasti:

1. Napauta .

2. Napauta  ja valitse kohdepuhelinnumero.

3. Peruuta soitonsiirto napauttamalla  
uudelleen.

Siirrä

Siirrä puhelu seuraavasti:

1. Paina .

2. Valitse siirron kohdenumero.

3. Suorita siirto painamalla  uudelleen tai 
peruuta siirto painamalla Lopeta.

4. Jos siirto linja vapaana on käytössä 
puhelimessa, suorita siirto katkaisemalla 
puhelu.

Neuvottelu

Luo neuvottelupuhelu seuraavasti:

1. Paina puhelussa .

2. Anna osallistujan puhelinnumero.

3. Odota, kunnes puhelu yhdistyy.

4. Lisää osallistuja puheluun painamalla  
uudelleen.

5. Lisää muita osallistujia toistamalla vaiheet 1–4.

Yhteyshenkilön lisääminen neuvotteluun

1. Napauta .

2. Vedä yhteyshenkilö puheluun 
yhteystietoluettelosta.

3. Lisää osallistujia toistamalla näitä vaiheita.

Ei saa häiritä

Ota Ei saa häiritä käyttöön tai poista se käytöstä 
seuraavasti: 

1. Napauta .

2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla Ei saa 
häiritä.

3. Poista toiminto käytöstä napauttamalla Ei saa 
häiritä uudelleen.
Puheluhistoria

Avaa puheluhistoria napauttamalla Viimeisimmät.

Puheposti

Luurissa oleva Viesti odottaa (MWI) -toiminnon 
merkkivalo ilmoittaa uusista ääniviesteistä. 
Tarkastele ääniviestejä seuraavasti:

1. Napauta Viimeisimmät.

2. Napauta Viestit.

Ääniviestin toistaminen

Napauta Toista.

Intelligent Proximity -toiminto

Kun luot laiteparin matkapuhelimen kanssa, voit 
käyttää sitä DX650-laitteen mobiililinjalla. Kun 
laitepari on luotu, voit soittaa ja vastaanottaa 
matkapuhelimen puheluja DX650-laitteen 
mobiililinjalla.

1. Aseta matkapuhelin löydettävään tilaan.

2. Avaa DX650-laitteessa Asetukset-sovellus ja 
valitse Bluetooth.

3. Valitse matkapuhelin saatavilla olevien 
laitteiden luettelosta.

4. Vahvista tunnuskoodi matkapuhelimessa ja 
DX650-laitteessa.

5. Salli pyydettäessä matkapuhelimen 
yhteystietojen ja puheluhistorian käyttäminen 
Cisco DX650 -laitteella. 

Muut sovellukset

Yhteyshenkilöt

Tarkastele yhteyshenkilöitä napauttamalla 
Yhteystiedot.

Yhteystietokortti

Napauta paikallisen yhteyshenkilön avataria. 
Yhteystietokortti on käytettävissä, jos alakulmassa 
näkyy nuoli.

Aloita keskustelu haluamallasi tavalla 
napauttamalla sähköpostiosoitetta, 
puhelinnumeroa tai pikaviestintäosoitetta.
Kalenteri

Kalenterisovelluksen avulla voit ajoittaa ja hallita 
tapahtumia.

Tapahtuman lisääminen

Lisää tapahtuma kalenteriin napauttamalla 
+ Tapahtuma.

Sähköposti

Sähköpostisovelluksen avulla voit lähettää ja 
vastaanottaa sähköpostia käyttämällä useita tilejä.

Sähköpostiviestin lähettäminen

Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla + Uusi viesti. 

Jabber IM

Keskustelusovelluksen avulla voit keskustella 
yhteyshenkilöiden kanssa ja päivittää oman tilasi.

Keskustelun aloittaminen

Aloita keskustelu napauttamalla yhteyshenkilön 
nimeä.

Cisco WebEx

WebEx-sovelluksen avulla voit osallistua 
WebEx-kokouksiin.

WebEx-kokouksen aikana osallistujat voivat: 

• liittyä äänineuvotteluun

• tarkastella jaettuja esityksiä

• nähdä muut osallistujat ja keskustella heidän 
kanssaan.

Asetukset

Asetussovelluksen avulla voit muokata ja 
mukauttaa puhelimen asetuksia ja sovelluksia sekä 
tarkastella käyttöopasta ja muita ohjeita.
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