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1 Stikalo za 
vklop/izklop

9 Zadržanje klica

2 Kamera 10 Konferenca

3 Telefonski zaslon 11 Zaustavitev videa

4 Tipkovnica 12 Zvočnik

5 Reža za kartico 
microSD

13 Izklop zvoka

6 Zaklepanje 14 Naglavna slušalka

7 Preusmeritev 15 Glasnost

8 Prekinitev klica 16 Slušalka z lučko MWI

1 Varnostna reža 6 Računalniška vrata

2 Vrata za 
microUSB

7 Vrata aux

3 Vhodna/izhodna 
linija

8 Vrata USB

4 Napajanje 9 HDMI

5 Omrežna vrata
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Nastavitev telefona
Ob prvem vklopu se prikaže poziv za nastavitev 
telefona. Če je telefon nastavil skrbnik, poziv morda ne 
bo vključeval nekaterih ali nobenih korakov.

1. Izberite brezžično omrežje, vnesite poverilnice in 
tapnite Poveži.

2. Vnesite nastavitve strežnika TFTP in tapnite 
Nadaljuj. Če je na voljo posodobljena vdelana 
programska oprema, se ta namesti, telefon pa znova 
zažene.

3. Na začetnem zaslonu izberite Tapnite tukaj za 
začetek in sledite pozivom za samopreskrbo, 
nastavitev aplikacij ter izbiro kode PIN ali gesla.

Dodatna oprema

S telefonom lahko povežete posamezne dele dodatne 
opreme, kot so zunanji monitor (prek vrat HDMI), 
tipkovnica in miška (prek vrat USB) ter slušalke ali 
mobilni telefon (prek povezave Bluetooth).

Odklepanje zaslona

Če želite odkleniti zaslon, vnesite PIN ali geslo in 
pritisnite #.

Prijava v Ciscovo mobilnost priključka

1. Tapnite Vpiši se kot nov uporabnik.

2. Vnesite svoj uporabniški ID in kodo PIN.

3. Po potrebi izberite profil naprave.
Gibi

Navigacija

Pripomočki
Pripomočke lahko uporabljate za dostop do funkcij 
telefona in drugih aplikacij na začetnem zaslonu.

Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon:

1. Tapnite .

2. Tapnite Pripomočki.

3. Tapnite in držite pripomoček.

4. Povlecite pripomoček na prazno mesto začetnega 
zaslona.

Gib Dejanje

Tapnite S konico prsta pritisnite zaslon na dotik.

Tapnite in 
držite

Tapnite in počakajte dve sekundi.

Drsanje Tapnite in premaknite.

Vlečenje Tapnite in držite, nato premaknite.

Dvojno 
tapkanje

Hitro dvakrat zaporedoma tapnite.

Odpiranje s 
ščipanjem

Tapnite z dvema prstoma, nato pa 
razmaknite prsta.

Zapiranje s 
ščipanjem

Tapnite z dvema prstoma, nato pa prsta 
pomaknite skupaj.

Ikona Dejanje

Tapnite Nazaj, da se vrnete na prejšnjo stran 
ali aplikacijo oz. da opustite tipkovnico na 
zaslonu.

Tapnite Domov, da se vrnete na začetni 
zaslon.

Tapnite Telefon, da zaženete aplikacijo 
telefona.

Tapnite Najnovejše, da si ogledate seznam 
nazadnje uporabljenih aplikacij.
Sedež podjetja v Ameriki

Aplikacija telefona

Klicanje

Stika

1. Tapnite .

2. Povlecite stik s seznama stikov na klic.

Z zvočnikom

1. Pritisnite .

2. Vnesite številko.

S slušalko

Pritisnite  in vnesite številko. Če ikona  
sveti, pritisnite Nov klic in vnesite številko.

Prekinitev klica

Z zvočnikom

Pritisnite  ali .

S slušalko

Pritisnite  ali .

Ohranjanje drugega klica na isti liniji

Pritisnite . Po potrebi najprej odstranite klic na 
čakanju.

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


Prevzem klica

Za prevzem klica dvignite slušalko ali tapnite 
Odgovori.

Z zvočnikom

Pritisnite  ali tapnite Odgovori.

S slušalko

Pritisnite . Če ikona  sveti, pritisnite 
Odgovori.

Med aktivnim klicem

Tapnite Odgovori.

Preusmeritev klica v glasovno pošto

Tapnite Preusmeri.

Izklop zvoka

Za izklop zvoka klica:

1. Pritisnite . 

2. Za vklop zvoka klica ponovno pritisnite .

Zaustavitev videa

Videoprenos zaustavite tako:

1. Pritisnite . 

2. Če želite nadaljevati videoprenos, znova pritisnite 
.

Zadržanje klica

Uvrščanje klica na čakanje:

1. Prepričajte se, da je klic, ki ga želite uvrstiti na 
čakanje, označen.

2. Pritisnite .

Več klicev

Aktivni klic se zadrži, če prevzamete dohodni ali 
zadržani klic, začnete nov klic ali vklopite preusmeritev 
oz. konferenco.
Posredovanje klica

Za posredovanje klicev:

1. Tapnite .

2. Tapnite  in vnesite ciljno telefonsko številko.

3. Za preklic posredovanja klica ponovno tapnite .

Preusmeritev

Za preusmeritev klica:

1. Pritisnite .

2. Vnesite ciljno številko.

3. Če želite dokončati preusmeritev, ponovno 
pritisnite  ali pritisnite Konec za preklic.

4. Če je na vašem telefonu omogočena preusmeritev 
z odloženo slušalko, dokončajte preusmeritev tako, 
da odložite slušalko.

Konferenca
Vzpostavljanje konferenčnega klica:

1. Med klicem pritisnite .

2. Vnesite telefonsko številko udeleženca.

3. Počakajte na vzpostavitev klica.

4. Če želite klicu dodati udeleženca, ponovno 
pritisnite  .

5. Če želite dodati več udeležencev, ponovite korake 
od 1 do 4.

Dodajanje stikov v konferenco

1. Tapnite .

2. Povlecite stik s seznama stikov na klic.

3. Ponovite, če želite dodati nove udeležence.

Funkcija Ne moti
Za vklop in izklop funkcije Ne moti: 

1. Tapnite .

2. Tapnite Ne moti, da vklopite funkcijo.

3. Za izklop ponovno tapnite Ne moti.

Zgodovina klicev
Za ogled zgodovine klicev tapnite Najnovejše.
Glasovna pošta

Lučka MWI (Message Waiting Indicator) na slušalki 
označuje novo glasovno sporočilo. Za poslušanje 
glasovnih sporočil:

1. Tapnite Najnovejše.

2. Tapnite Sporočila.

Predvajanje glasovnih sporočil

Tapnite Predvajaj.

Pametna povezava

Seznanite mobilni telefon, tako da bo uporabljal 
mobilno povezavo prek enote DX650. Ko je mobilni 
telefon seznanjen, lahko vzpostavljate in sprejemate 
klice prek mobilne linije z enoto DX650.

1. Preklopite mobilni telefon v način za odkrivanje.

2. V enoti DX650 odprite aplikacijo Nastavitve in 
tapnite Bluetooth.

3. Na seznamu razpoložljivih naprav za seznanjanje 
izberite mobilni telefon.

4. Preverite veljavnost gesla v mobilnem telefonu in 
enoti DX650.

5. Ob pozivu izberite, da želite omogočiti 
razpoložljivost stikov in zgodovine klicev v 
mobilnem telefonu prek enote Cisco DX650. 

Druge aplikacije

Stiki

Za ogled stikov tapnite Stiki.

Okence za hitre stike

Tapnite prikazno sliko za enega od lokalnih stikov. Če je 
v spodnjem kotu puščica, je okence za hitre stike na 
voljo.

Tapnite e-poštni naslov, telefonsko številko ali naslov 
IM za začetek pogovora prek tega medija.
Koledar

Za razporejanje in sledenje dogodkov uporabite 
aplikacijo Koledar.

Dodajanje dogodka

Za dodajanje dogodka v koledar tapnite + Dogodek.

E-pošta

Za pošiljanje in prejemanje e-pošte z več računov 
uporabite aplikacijo E-pošta.

Pošiljanje e-poštnega sporočila

Za pošiljanje e-poštnega sporočila tapnite + Novo 
sporočilo. 

Jabber IM

Za klepet s stiki in posodabljanje stanja uporabite 
aplikacijo Klepet.

Začetek pogovora

Za začetek pogovora tapnite ime.

Cisco WebEx

Za udeležbo na sestankih WebEx uporabite aplikacijo 
WebEx.

Med sestankom WebEx imajo udeleženci naslednje 
možnosti: 

• lahko se pridružijo avdio konferenci,

• lahko si ogledajo predstavitve v skupni rabi,

• lahko si ogledajo druge udeležence in klepetajo 
z njimi.

Nastavitve

Za urejanje in prilagajanje nastavitev telefona in 
aplikacij oz. za ogled Uporabniškega priročnika in 
druge dokumentacije uporabite aplikacijo Nastavitve.
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