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1 Sluiterschakelaar 9 Wacht

2 Camera 10 Conferentie

3 Telefoonscherm 11 Video stoppen

4 Toetsenblok 12 Luidspreker

5 microSD slot 13 Dempen

6 Vergrendelen 14 Headset

7 Doorvb 15 Volume

8 Gesprek 
beëindigen

16 Handset met 
MWI

1 Beveiligingsslot 6 Computerpoort

2 MicroUSB-poort 7 Extra poort

3 Lijn-in/-uit 8 Poort van USB

4 Aan/uit 9 HDMI

5 Netwerkpoort
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Uw telefoon instellen
U wordt gevraagd uw telefoon in te stellen wanneer 
u deze de eerste keer inschakelt. Mogelijk worden 
sommige of al deze stappen niet gevraagd wanneer 
uw beheerder uw telefoon voor u heeft ingesteld.

1. Selecteer een draadloos netwerk, voer uw 
gegevens in en tik op Verbinden.

2. Voer de instellingen van uw TFTP-server in en 
tik op Doorgaan. Indien er geüpdatete 
firmware beschikbaar is, wordt deze 
geïnstalleerd en start uw telefoon opnieuw op.

3. Selecteer op het welkomstscherm Tik hier om 
te beginnen en volg de prompts voor het zelf 
invoeren van gegevens, de instelling van de 
toepassing en de selectie van een PIN of 
wachtwoord.

Accessoires

U kunt accessoires toevoegen aan uw telefoon, 
zoals een externe monitor via de HDMI-poort, een 
toetsenbord en een muis via de USB-poorten, en 
een headset of een mobiele telefoon via Bluetooth.

Scherm vrijgeven

Voer uw PIN in en druk op  # om het scherm vrij te 
geven.

Meld u aan bij Cisco Toestelmobiliteit.

1. Tik op Aanmelden als nieuwe gebruiker.

2. Voer uw gebruikersnaam en PIN in.

3. Selecteer een apparaatprofiel als u hierom 
wordt gevraagd.
Bewegingen

Navigatie

Widgets
Gebruik widgets om telefoonfuncties en andere 
toepassingen op uw startscherm te openen.

Een widget toevoegen aan het startscherm:

1. Tik op .

2. Tik op Widgets.

3. Tik op een widget en houd deze vast.

4. Sleep de widget naar een lege ruimte op het 
startscherm.

Beweging Actie

Tikken Gebruik uw vingertop om op het 
aanraakscherm te drukken.

Tikken en 
vasthouden

Tik en wacht twee seconden.

Vegen Tik en verplaats uw vinger.

Slepen Tik en houd vast. Verplaats uw 
vinger vervolgens.

Dubbeltikken Tik twee keer snel achterelkaar.

Openknijpen Tik met twee vingers en beweeg 
uw vingers vervolgens uit elkaar.

Dichtknijpen Tik met twee vingers en beweeg 
uw vingers vervolgens naar elkaar 
toe.

Pictogram Actie

Tik op Terug om naar de vorige 
pagina of toepassing te gaan, of om 
het schermtoetsenbord af te sluiten.

Als u het hoofdscherm wilt 
weergeven, drukt u op Home (Start).

Tik op Telefoon om de 
telefoontoepassing te starten.

Tik op Recente om de lijst met recent 
gebruikte toepassingen weer te geven.
telefoontoepassing
Gesprek opzetten

Met een contactpersoon

1. Tik op .

2. Sleep een contactpersoon van de lijst met 
contacten naar het gesprek.

Met de luidspreker

1. Druk op .

2. Kies het nummer.

Met de headset

Druk op  en voer een nummer in. Als  
is verlicht, drukt u op Nieuw gesprek en voert u een 
nummer in.

Gesprek beëindigen

Met de luidspreker

Druk op  of .

Met de headset

Druk op  of .

Een ander gesprek op dezelfde lijn in de 

wacht zetten

Druk op . Haal het gesprek zo nodig eerst uit 
de wacht.

Gesprek beantwoorden

Als u een gesprek wilt opnemen, neemt u de hoorn 
van de haak of tikt u op Beantwoorden.

http://www.cisco.com/go/trademarks


Met de luidspreker

Druk op  of tik op Beantwoorden.

Met de headset

Druk op . Als  is verlicht, drukt u op 
Beantwoorden.

Tijdens een actief gesprek

Tik op Beantwoorden.

Gesprek omleiden naar Voicemail.

Tik op Omleiden.

Dempen

Een gesprek dempen:

1. Druk op . 

2. Als u het dempen van een gesprek wilt 
opheffen, drukt u opnieuw op .

Video stoppen

Om uw video-uitzending te stoppen:

1. Druk op . 

2. Druk nogmaals op  om uw 
video-uitzending te hervatten.

Gesprek in wacht plaatsen

Een gesprek in de wacht zetten

1. Markeer het gesprek dat u in de wacht wilt 
zetten.

2. Druk op .

Meerdere gesprekken

Een actief gesprek wordt in de wacht gezet wanneer 
u een inkomend gesprek of gesprek in de wacht 
opneemt, een nieuw gesprek start, of een gesprek 
doorschakelt of een conferentie start.

Gesprek doorschakelen

Uw gesprekken doorschakelen:

1. Tik op .

2. Tik op  en voer het gewenste 
telefoonnummer in.

3. Als u Gesprek doorschakelen wilt annuleren, 
tikt u opnieuw op .
Doorverbinden

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

1. Druk op .

2. Geef het nummer op waarnaar het gesprek 
moet worden doorverbonden.

3. Om het doorverbinden te voltooien, drukt u 
nogmaals op , of op Beëindigen om te 
annuleren.

4. Als doorverbinden met de hoorn op de haak op 
uw telefoon is ingeschakeld, voltooit u het 
doorverbinden door op te hangen.

Conferentie

Ga als volgt te werk om een telefonische 
vergadering tot stand te brengen:

1. Markeer een gesprek en druk op

2. Voer het telefoonnummer van de deelnemer in.

3. Wacht tot de verbinding tot stand is gebracht.

4. Als u de deelnemers aan uw gesprek wilt 
toevoegen, drukt u nogmaals op .

5. Als u meer deelnemers wilt toevoegen, herhaalt 
u stappen 1 t/m 4.

Contactpersoon toevoegen aan conferentie

1. Tik op .

2. Sleep een contactpersoon van de lijst met 
contacten naar het gesprek.

3. Herhaal deze stappen om nog meer deelnemers 
toe te voegen.

Niet storen

Niet storen in- en uitschakelen:

1. Tik op .

2. Tik op Niet storen om dit in te schakelen.

3. Om het uit te schakelen, tikt u nogmaals op 
Niet storen.

Gespreksgeschiedenis

Tik op Recent om uw gespreksgeschiedenis weer 
te geven.
Voicemail

Het verklikkerlampje 'Bericht ontvangen' 
(MWI - Message Waiting Indicator) op de 
handset geeft aan dat u een nieuw voicemailbericht 
hebt ontvangen. Uw voicemailberichten 
beluisteren:

1. Tik op Recent.

2. Tik op Berichten.

Voicemailbericht beluisteren

Tik op Afspelen.

Intelligente nabijheid

Koppel een mobiele telefoon om de mobiele lijn te 
gebruiken via uw DX650. Zodra de mobiele 
telefoon is gekoppeld, kunt u via de mobiele lijn 
oproepen plaatsen en ontvangen vanaf uw DX650.

1. Zet de mobiele telefoon in zichtbare modus.

2. Open op uw DX650 de toepassing Instellingen 
en tik op Bluetooth.

3. Selecteer de mobiele telefoon uit de lijst met 
beschikbare apparaten om deze te koppelen.

4. Verifieer de toegangscode op de mobiele 
telefoon en de DX650.

5. Wanneer u dit wordt gevraagd, kies dan of u de 
contactpersonen en de oproepgeschiedenis van 
uw mobiele telefoon beschikbaar wilt maken 
op uw Cisco DX650. 

Andere toepassingen
Contactpersonen

Als u uw contactpersonen wilt bekijken, tikt u op 
Contactpersonen.

Snelcontactpictogram

Tik op een avatar voor een van uw lokale 
contactpersonen. Als er een pijltje wordt 
weergegeven in de linkerbenedenhoek, is het 
Snelcontactpictogram beschikbaar.

Tik op een e-mailadres, telefoonnummer of 
IM-adres om in dat medium een gesprek te starten.
Agenda

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

Gebeurtenis toevoegen

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

E-mail

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

E-mailbericht verzenden

Als u een e-mailbericht wilt verzenden, tikt u op 
+ New Message (+ Nieuw bericht). 

Jabber IM

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

Start conversation

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

Cisco WebEx

Als u wilt deelnemen aan WebEx-vergaderingen, 
gebruikt u de WebEx-toepassing.

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 Settings (Instellingen) 
als u de instellingen en toepassingen van 
de Cius wilt bewerken en aanpassen of de 
Gebruikershandleiding en andere documentatie 
wilt bekijken.
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