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1 Switch do obturador 9 Espera

2 Câmera 10 Conferência

3 Tela do telefone 11 Parar vídeo

4 Teclado 12 Viva-voz

5 Slot microSD 13 Silenciar

6 Bloqueio 14 Fone de ouvido

7 Transferir 15 Volume

8 Terminar chamada 16 Monofone com 
MWI

1 Slot de segurança 6 Porta do 
computador

2 Porta microUSB 7 Porta auxiliar

3 Entrada/saída de 
linha

8 Porta USB

4 Energia 9 HDMI

5 Porta de rede
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Configurar seu telefone
Você é solicitado a configurar seu telefone na 
primeira vez em que ligar o telefone. Não será 
necessário executar algumas ou todas as etapas se 
seu administrador tiver configurado seu telefone 
para você.

1. Selecione uma rede sem fio, insira suas 
credenciais e toque em Conectar.

2. Insira as configurações do servidor TFTP e 
toque em Continuar. Se houver firmware 
atualizado disponível, ele será instalado e seu 
telefone será reiniciado.

3. Na tela de Boas-vindas, selecione Toque aqui 
para começar e siga os avisos para 
provisionamento automático, configuração do 
aplicativo e seleção de um PIN ou uma senha.

Acessórios

Você pode conectar acessórios a seu telefone, como 
um monitor externo por meio da porta HDMI, um 
teclado e mouse por meio de portas USB e um fone 
de ouvido ou celular por Bluetooth.

Desbloquear tela

Para desbloquear a tela, digite o PIN ou a senha e 
pressione #.

Iniciar sessão na mobilidade de ramal 
da Cisco

1. Toque em Fazer login como novo usuário.

2. Introduza o ID do usuário e PIN.

3. Se lhe for solicitado, selecione o perfil do 
dispositivo.
Gestos

Navegação

Widgets
Use os widgets para acessar os recursos do telefone 
e outros aplicativos em sua tela inicial.

Para adicionar um widget à tela inicial:

1. Toque em .

2. Toque em Widgets.

3. Toque e segure um widget.

4. Arraste o widget para um espaço vazio na tela 
inicial.

Gesto Ação

Tocar Use a ponta dos dedos para 
pressionar o touchscreen.

Tocar e segurar Toque e espere dois segundos.

Passar o dedo Toque e movimente.

Arrastar Toque e segure, em seguida, 
movimente.

Tocar duas vezes Toque duas vezes seguidas 
rapidamente.

Fazer um gesto de 
pinça de dentro 
para fora

Toque com dois dedos e, em 
seguida, afaste-os.

Fazer um gesto de 
pinça de fora para 
dentro

Toque com dois dedos e, em 
seguida, junte-os.

Ícone Ação

Toque em Voltar para ir à página ou ao 
aplicativo anterior, ou para dispensar o 
teclado na tela.

Toque em Página inicial para visualizar a 
tela inicial.

Toque em Telefone para abrir o 
aplicativo de telefone.

Toque em Recentes para exibir a lista de 
aplicativos usados recentemente.
Sede nas Américas

Aplicativo de telefone

Efetuar chamada

Para um contato

1. Toque em .

2. Arraste um contato da lista de contatos para a 
chamada.

Com viva-voz

1. Pressione .

2. Disque o número.

Com fone de ouvido

Pressione  e insira um número. Se  
estiver aceso, pressione Nova chamada e digite o 
número.

Terminar chamada

Com viva-voz

Pressione  ou .

Com fone de ouvido

Pressione  ou .

Manter outra chamada na mesma linha

Pressione . Se necessário, retire primeiro a 
chamada da espera.
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Atender chamada

Para atender uma chamada, puxe o monofone. 
Ou, toque em Atender.

Com viva-voz

Pressione  ou toque em Atender.

Com fone de ouvido

Pressione . Ou, se  estiver aceso, 
pressione Atender.

Durante uma chamada ativa

Toque em Atender.

Desviar chamada para o correio de voz

Toque em Desviar.

Silenciar

Para silenciar uma chamada:

1. Pressione . 

2. Para ativar som de uma chamada, pressione 
 novamente.

Parar vídeo

Para parar a transmissão de vídeo:

1. Pressione . 

2. Para retomar a transmissão de vídeo, pressione 
 novamente.

Colocar chamada em espera

Para colocar uma chamada em espera:

1. Verifique se a chamada a ser colocada em 
espera está realçada.

2. Pressione .

Várias chamadas

Uma chamada ativa fica em espera sempre que você 
atender uma chamada recebida ou em espera, 
iniciar uma nova chamada ou iniciar uma 
transferência ou conferência.
Encaminhamento de chamada

Para encaminhar suas chamadas:

1. Tocar .

2. Toque em  e digite um número de telefone 
de destino.

3. Para cancelar o Encaminhamento de 
chamadas, toque em  novamente.

Transferir

Para transferir uma chamada:

1. Pressione .

2. Introduza o número de destino.

3. Para concluir a transferência, pressione  
novamente ou pressione Terminar para 
cancelar.

4. Se o telefone tiver ativada a transferência ao 
colocar o telefone no gancho, conclua a 
transferência desligando.

Conferência

Para fazer uma chamada de conferência:

1. De uma chamada, pressione .

2. Digite o número de telefone do participante.

3. Aguarde a conexão da chamada.

4. Para adicionar o participante à sua chamada, 
pressione  novamente.

5. Para adicionar mais participantes, repita as 
etapas de 1 a 4.

Adicionar contato à conferência

1. Toque em .

2. Arraste um contato da lista de contatos para a 
chamada.

3. Repita o procedimento para adicionar outros 
participantes.

Não perturbar

Para ativar e desativar a opção Não perturbar: 

1. Tocar .

2. Toque em Não perturbar para ativá-la.

3. Para desativá-la, toque em Não perturbar 
novamente.
Histórico de chamadas

Para visualizar o histórico de chamadas, toque em 
Recentes.

Correio de voz

A luz do Indicador de mensagem em espera (MWI - 
Message Waiting Indicator) no monofone indica 
que você tem uma nova mensagem de voz. Para 
acessar suas mensagens de voz:

1. Toque em Recentes.

2. Toque em Mensagens.

Reproduzir mensagem de voz

Toque em Reproduzir.

Proximidade inteligente

Emparelhe um celular para usar a linha móvel por 
meio de seu DX650. Depois que seu celular estiver 
emparelhado, você pode fazer e receber chamadas 
na linha celular de seu DX650.

1. Coloque o celular no modo detectável.

2. Em seu DX650, abra o aplicativo de 
Configurações e toque em Bluetooth.

3. Selecione o celular na lista de dispositivos 
disponíveis para emparelhar.

4. Verifique a senha no celular e no DX650.

5. Quando solicitado, escolha tornar os contatos 
de seu celular e o histórico de chamadas 
disponíveis em seu Cisco DX650. 

Outros aplicativos

Contatos

Para visualizar os contatos, toque em Contatos.

Crachá de contato rápido

Toque no avatar de um de seus contatos locais. Se 
você vir uma seta no canto inferior, o Crachá de 
contato rápido está disponível.

Toque em um endereço de e-mail, número de 
telefone ou endereço de MI para iniciar um desses 
tipos de conversa.
Calendário

Para agendar e controlar os seus eventos, use o 
aplicativo Calendário.

Adicionar evento

Para adicionar um evento em seu calendário, toque 
em + Evento.

E-mail

Para enviar e receber mensagens de e-mail de várias 
contas, use o aplicativo E-mail.

Enviar mensagem de e-mail

Para enviar uma mensagem de e-mail, toque no 
botão + Nova mensagem. 

Jabber IM

Para bater papo com seus contatos e atualizar seu 
status, use o aplicativo Bate-papo.

Iniciar conversa

Para iniciar uma conversa, toque no nome de um 
contato.

Cisco WebEx

Para participar de reuniões do WebEx, use o 
aplicativo WebEx.

Durante uma reunião do WebEx, os participantes 
podem: 

• Juntar-se à conferência de áudio

• Exibir apresentações compartilhadas

• Ver e bater papo com outros participantes

Configurações

Para editar e personalizar as configurações do 
telefone e os aplicativos ou para visualizar o Guia 
do usuário e outra documentação, utilize o 
aplicativo Configurações.
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