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1 Lukkerbryter 9 Sett på vent

2 Kamera 10 Konferanse

3 Telefonskjerm 11 Stopp video

4 Tastatur 12 Høyttalertelefon

5 microSD-portal 13 Demp

6 Lås 14 Hodetelefoner

7 Overfør 15 Volum

8 Avslutt samtale 16 Håndsett med MWI

1 Sikkerhetsspor 6 Dataportal

2 microUSB-portal 7 Hjelpeportal

3 Linje inn/ut 8 USB-portal

4 Strøm 9 HDMI

5 Nettverksportal
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Konfigurer telefonen
Du blir bedt om å konfigurere telefonen første gang 
du slår den på. Du vil ikke bli bedt om enkelte av 
eller alle disse trinnene hvis administratoren din 
har konfigurert telefonen for deg.

1. Velg et trådløst nettverk, skriv inn 
opplysningene dine og trykk Koble til.

2. Angi TFTP-serverinnstillingene dine og trykk 
Fortsett. Hvis oppdatert fastvare er 
tilgjengelig, installeres den og telefonen din 
starter på nytt.

3. På velkomstskjermbildet velger du Trykk her 
for å begynne, og følger instruksjonene for 
klargjøring, programoppsett og valg av 
PIN-kode eller passord.

Tilbehør

Du kan koble tilbehør til telefonen, som en ekstern 
skjerm gjennom HDMI-porten, et tastatur og en 
mus gjennom USB-portene og et headsett eller en 
mobiltelefon gjennom Bluetooth.

Lås opp skjerm

Lås opp skjermen ved å skrive inn PIN-koden eller 
passordet og trykke på #.

Logg deg på med Cisco Extension 
Mobility

1. Trykk Logg inn som ny bruker.

2. Angi bruker-ID og PIN-kode.

3. Hvis du blir bedt om det, velger du en 
enhetsprofil.
Bevegelser

Navigering

Småprogram
Bruk småprogrammer til å få tilgang til 
mobilfunksjoner og andre applikasjoner på 
hjemmesiden.

Legge til et småprogram til hjemmesiden:

1. Trykk .

2. Trykk Småprogrammer.

3. Trykk og hold inne et småprogram.

4. Dra småprogrammet til et tomt område på 
hjemmesiden.

Bevegelse Handling

Trykk Bruk fingertuppen til å trykke på 
berøringsskjermen.

Trykk og 
hold inne

Trykk og vent to sekunder.

Sveip Trykk og beveg.

Dra Trykk og hold inne, og beveg 
deretter.

Dobbeltrykk Trykk to ganger raskt etter 
hverandre.

Knip åpen Trykk med to fingre, og flytt så 
fingrene fra hverandre.

Knip igjen Trykk med to fingre, og flytt så 
fingrene mot hverandre.

Ikon Handling

Trykk Tilbake for å gå til forrige side 
eller applikasjon, eller for å lukke 
skjermtastaturet.

Trykk Hjem for å se hjemmesiden.

Trykk Telefon for å åpne 
telefonappliksjonen.

Trykk Nylige for å se listen over nylig 
brukte applikasjoner.
Hovedkontor i USA

Telefonapplikasjon

Foreta anrop

Til en kontakt

1. Trykk .

2. Dra en kontakt fra kontaktlisten til samtalen.

Med høyttalertelefon

1. Trykk .

2. Slå nummeret.

Med headset

Trykk  og skriv inn et nummer. Hvis  
lyser, trykk Nytt anrop og skriv inn et nummer.

Avslutt samtalen

Med høyttalertelefon

Trykk  eller .

Med headset

Trykk  eller .

Hold en annen samtale på samme linje

Trykk . Hvis det er nødvendig, må du først 
ta samtalen fra vent.
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Svare på anrop

Svar på et anrop ved å løfte håndsettet, eller trykk 
Svar.

Med høyttalertelefon

Trykk  eller  Svar.

Med hodetelefoner

Trykk . Eller, hvis  lyser, trykk Svar.

Under en aktiv samtale

Trykk Svar.

Viderekoble anropet til mobilsvar

Trykk Viderekoble.

Slå av lyden på telefonen

Dempe en oppringning:

1. Trykk . 

2. Opphev dempingen ved å trykke på  
igjen.

Stopp video

Slik stopper du videooverføringen:

1. Trykk . 

2. Gjenoppta videooverføringen ved å trykke på 
 igjen.

Sett samtale på vent

Sette en samtale på vent:

1. Kontroller at samtalen du vil sette på vent, er 
merket.

2. Trykk .

Flere anrop

En aktiv samtale går på vent når du besvarer en 
innkommende eller ventende samtale, starter en ny 
samtale, eller setter i gang en overføring eller en 
konferanse.
Videresende samtale

Slik videresender du samtalene dine:

1. Trykk .

2. Trykk  og skriv inn et måltelefonnummer.

3. Avbryt Videresende samtale ved å trykke  
igjen.

Overføre samtaler

Slik overfører du en samtale:

1. Trykk .

2. Angi målnummer.

3. Fullfør overføringen ved å trykke på  
igjen eller trykke på Avslutt for å avbryte.

4. Hvis overføring med håndsett er aktivert, 
fullfører du overføringen ved å legge på.

Konferanse

Holde en telefonkonferanse:

1. Fra en samtale, trykk .

2. Skriv inn deltakerens telefonnummer.

3. Vent til samtalen tilkobles.

4. Legg deltakeren til samtalen ved å trykke på 
 igjen.

5. Legg til flere deltakere ved å gjenta skritt 1–4.

Legg en kontakt til konferansen

1. Trykk .

2. Dra en kontakt fra kontaktlisten til samtalen.

3. Gjenta for å legge til flere deltakere.

Ikke forstyrr

Slå på og av Ikke forstyrr: 

1. Trykk .

2. Trykk Ikke forstyrr for å slå den på.

3. Slå av ved å trykke Ikke forstyrr igjen.

Anropslogg

Se ringehistorikken ved å trykke Nylige.
Talepost

Når MWI-indikatoren (melding venter) lyser på 
håndsettet betyr det at du har en ny talemleding. 
Høre på talemeldinger:

1. Trykk Nylige.

2. Trykk Meldinger.

Spill talemelding

Trykk Spill.

Intelligent nærhet

Koble sammen med en mobiltelefon for å bruke 
mobillinjen gjennom din DX650. Når 
mobiltelefonen er koblet til, kan du ringe ut og 
motta samtaler på mobillinjen fra din DX650.

1. Sett mobiltelefonen i oppdagermodus.

2. På DX650 åpner du Innstillinger-programmet 
og trykker på Bluetooth.

3. Velg mobiltelefonen du vil koble til fra listen 
over tilgjengelige enheter.

4. Bekreft tilgangsnøkkelen på mobiltelefonen og 
DX650.

5. Når du blir bedt om det, velger du å gjøre 
mobiltelefonens kontakter og anropslogg 
tilgjengelig på din Cisco DX650. 

Andre applikasjoner

Kontakter

Se kontaktene dine ved å trykke Kontakter.

Rask kontakt-merke

Trykk bildet for en av dine lokale kontakter. 
Hvis du ser en pil i det nedre hjørnet, er Rask 
kontakt-merket tilgjengelig.

Trykk en e-postadresse, et telefonnummer eller en 
direktemeldingsadresse for å begynne en samtale i 
dette mediet.
Kalender

Planlegg og hold oversikt over arrangementer 
ved hjelp av Kalender-applikasjonen.

Legg til et arrangement

Legg et arrangement til i kalenderen ved å trykke 
+ Hendelse.

E-post

Send og motta e-poster fra flere kontoer ved hjelp 
av e-postapplikasjonen.

Send en e-postmelding

Send en e-postmelding ved å trykke + Ny melding. 

Jabber IM

Nettprat med kontaktene dine og oppdater status 
ved hjelp av Nettprat-applikasjonen.

Begynn samtale

Begynn en samtale ved å trykke et kontaktnavn.

Cisco WebEx

Ta del i WebEx-møter ved hjelp av 
WebEx-applikasjonen.

Under et WebEx-møte kan deltakere: 

• Bli med i lydkonferansen

• Vise delte presentasjoner

• Se og snakke med andre deltakere

Innstillinger

Rediger og tilpass telefoninnstillinger og 
applikasjoner, eller se Brukermanualen og 
annen dokumentasjon, ved hjelp av 
Innstillinger-applikasjonen.
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