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A telefon 

 

1.  Bekapcsoló gomb
2.  Vonalkódolvasó (csak 840S) és programozható 

gomb (alapértelmezés szerint Vészhelyzet)
3.  Fogadó hangszóró és első kamera
4.  Programozható gomb (alapértelmezés szerint AV)
5.  Mikrofon
6.  Fejhallgató-csatlakozó, USB-töltési port 

és hangszóró
7.  Programozható gombok (alapértelmezés 

szerint: Hangerő fel, Hangerő le, az alsó 
gomb pedig Olvasó (840S esetén) vagy 
Nincs művelet (840 esetén))

8.  Hátsó kamera, vaku/zseblámpa 
és hátsó mikrofon

9.  Töltőérintkezők, akkumulátorretesz, 
és újratölthető akkumulátor

A telefon bekapcsolása
Nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsoló 
gombot, amíg a telefon rezegni nem kezd, 
és meg nem jelenik a kezdőképernyő.

A telefon feloldása
1.  Ha a telefon kijelzője alvó üzemmódban van, 

nyomja meg röviden a Bekapcsoló gombot.
2.  Húzza fel az ujját a Zárolás  képernyőn.

3.  Adja meg PIN-kódját vagy jelszavát, 
majd koppintson az Enter gombra.

A telefon zárolása
Nyomja meg röviden a Bekapcsoló gombot.

A telefon kikapcsolása
1.  Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

Bekapcsoló gombot.
2.  Koppintson a Kikapcsolás elemre.

Hívás kezdeményezése a billentyűzetről
1.  Nyissa meg a Cisco Phone  alkalmazást.
2.  (Választható) Ha a telefon több vonallal 

rendelkezik, akkor lépjen a kívánt vonalra. 

3.  Koppintson a Billentyűzet  elemre.

4.  Írja be a kívánt telefonszámot.

5.  Koppintson a Válasz/hívás  elemre.

Hívás fogadása 
Húzza jobbra a Válasz/hívás  elemet.

A mikrofon elnémítása
1.  Az aktív hívás képernyőn koppintson 

a Némítás  gombra.
2.  A mikrofon némításának feloldásához 

koppintson újra a Némítás  gombra.

A hangbeállítás módosítása
1.  Az aktív hívás képernyőn koppintson 

a Hangbeállítások  lehetőségre.
2.  Válassza ki a kívánt hangbeállítást:  

Fejhallgató , Hangszóró , Bluetooth  
vagy Telefon .

Hívás tartása
1.  Az aktív hívás képernyőn koppintson  

a Tartás  gombra.
2.  A tartott híváshoz való visszatéréshez 

koppintson a Tartás  gombra.

Hívás átadása másik személynek
1.  Az aktív hívás képernyőn koppintson 

a Továbbiak  elemre.
2.  Koppintson az Átadás számra  lehetőségre.
3.  Adja meg a hívni kívánt számot, vagy 

válasszon egy bejegyzést a legutóbbi 
hívásokat tartalmazó Hívások  listából.

4.  Koppintson az Átadás  lehetőségre.
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Hívás hozzáadása konferenciahívás 
létrehozásához

1.  Az aktív hívás képernyőn koppintson 
a Továbbiak  elemre.

2.  Koppintson a Hívás hozzáadása lehetőségre.
3.  Adja meg a hívni kívánt számot.
4.  Koppintson a Hozzáadás  elemre.
5.  Ha a hívott személy fogadja a hívást, 

koppintson a Továbbiak  gombra.
6.  Koppintson az Egyesítés lehetőségre.
7.  Koppintson arra a tartott hívásra, amelyet 

be szeretne léptetni a konferenciába.
8.  Koppintson az Egyesítés lehetőségre.
9.  Ismételje meg az 1–8. lépést minden 

további résztvevőnél.

Egyéb alkalmazások elérése 
aktív hívás közben
1.  Az aktív hívás képernyőről való kilépéshez 

koppintson a Kezdőképernyő , Vissza  
vagy Legutóbbi alkalmazások  lehetőségre.

2.  Használja a kívánt alkalmazást.

3.  Az aktív hívás képernyőre való visszatéréshez 
húzza az ujját lefelé az állapotsoron, és 
koppintson az aktív hívási értesítésre.

Legutóbbi vagy nem fogadott 
hívások megtekintése
1.  Nyissa meg a Cisco Phone  alkalmazást.
2.  Koppintson a Hívások  lehetőségre.
3.  Koppintson a Legutóbbiak vagy a Nem 

fogadottak elemre.

Új helyi névjegy hozzáadása
1.  Nyissa meg a Cisco Phone  alkalmazást.
2.  Koppintson a Névjegyek  lehetőségre.
3.  Koppintson a Hozzáadás  elemre.
4.  Adja meg a kapcsolatfelvételi információkat.
5.  Koppintson a Mentés lehetőségre.

A hangposta elérése
1.  Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét: 

 x Húzza az ujját lefelé az állapotsoron, és 
koppintson a Hangposta várakozik értesítésre.

 x Ha konfigurálva van, koppintson az 1  
gombra a Cisco Phone  alkalmazás 
Billentyűzetén  a hangposta lekérési 
számának tárcsázásához.

2.  A hangposta lekéréséhez kövesse 
a megjelenő utasításokat.

VAGY: Ha konfigurálva van a vizuális hangposta 
– A Cisco Phone  alkalmazásban koppintson 
a Hangposta  elemre.

Hívások átirányítása a saját telefonról
1.  Nyissa meg a Cisco Phone  alkalmazást.
2.  A telefon szoftververziójának függvényében 

koppintson a Túlcsordulás  vagy Fiók  
menüre.

3.  Válassza a Funkciók > Hívásátirányítás 
lehetőséget.

4.  Húzza a Hívásátirányítás engedélyezése 
csúszkát jobbra .

5.  Adja meg a hívásokat fogadó számot, vagy 
válasszon egy bejegyzést a Névjegyek listából.

6.  Koppintson a Mentés lehetőségre.

A hívásátirányítás kikapcsolása 
a telefonon
1.  Nyissa meg a Cisco Phone  alkalmazást.
2.  A telefon szoftververziójának függvényében 

koppintson a Túlcsordulás  vagy Fiók  
menüre.

3.  Válassza a Funkciók > Hívásátirányítás 
lehetőséget.

4.  Húzza balra a Hívásátirányítás 
engedélyezése csúszkát .

5.  Koppintson a Mentés lehetőségre.

(Ha konfigurálva van) Adóvevõ 
(AV) adás küldése
1.  Ha a telefon jelszóval védett, oldja fel.
2.  Ha nem a kívánt csatornán van, akkor 

nyissa meg az Adóvevő  alkalmazást, és 
koppintson a kívánt csatornára a Csatornák 

 lapról, vagy kattintson a beszélgetés egy 
szakaszára a Tevékenység  lapról.

3.  Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a programozott AV gombot.

4.  Miután egy hangjelzést hall, a telefon 
mikrofonját tartsa körülbelül 5 centiméterre 
a szájától, és beszéljen.

5.  Engedje fel az AV gombot.

(Ha konfigurálva van) A pánikriasztás 
aktiválása
Nyomja meg a telefon jobb felső részén 
található programozott piros Vészhelyzet 
gombot az utasításnak megfelelően.
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(Csak 840S esetén) Vonalkód olvasása
1.  Ha a telefon jelszóval védett, oldja fel.
2.  Mutasson a vonalkódolvasóval 2,5–46 cm-re 

a beolvasni kívánt vonalkódtól.
3.  Tartsa lenyomva a programozott Olvasó 

gombot, hogy a fény a vonalkódszimbólum 
egészén világítson, amíg a fény kikapcsol, 
és sípoló hangjelzést hall.

Hangerő beállítása hívás közben
Nyomja meg a programozott Hangerő fel és 
Hangerő le gombot a hangerő hívás közbeni 
állításához.

A gyors beállítások elérése

1.  Húzza le ujját a képernyő felső részén látható 
állapotsorból.

2.  Ha a telefonja egyalkalmazásos okos indítóval 
rendelkezik, koppintson a Gyors beállítások 
lehetőségre.

3.  Ha elérhető, további beállítások és lehetőségek 
megjelenítéséhez húzza le az ujját ismét.

VAGY: Ha a telefonja többalkalmazásos 
okos indítóval rendelkezik, koppintson 
a Túlcsordulás  menüre.

(Ha elérhető) A csengetés hangerejének 
beállítása

1.  Nyissa meg a Beállítások  alkalmazást.
2.  Koppintson a Hang elemre.
3.  A csengetés hangerejének beállításához húzza 

el a Csengetési hangerő csúszkát.

(Ha elérhető) Bluetooth®-eszköz párosítása
1.  Nyissa meg a Beállítások  alkalmazást.
2.  Válassza a Csatlakoztatott eszközök > 

Csatlakoztatási beállítások > Bluetooth 
lehetőséget.

3.  Koppintson az Új eszköz párosítása elemre.
4.  Az Elérhető eszközök listájából válassza ki 

a kívánt eszközt, és koppintson a Párosítás 
elemre.

5.  Ha szükséges, adja meg az eszköz PIN-kódját.

(Ha elérhető) A képernyő fényerejének 
beállítása
1.  Nyissa meg a Beállítások  alkalmazást.
2.  Koppintson a Kijelző elemre.
3.  Koppintson a Fényerő szintje elemre.
4.  A képernyő fényerejének beállításához húzza 

el a csúszkát.
5.  Ha szükséges, kapcsolja be az Adaptív 

fényerőt a képernyő fényerejének automatikus 
beállításához a környezet alapján.

(Ha elérhető) A képernyő kikapcsolási 
időkorlátjának módosítása
1.  Nyissa meg a Beállítások  alkalmazást.
2.  Koppintson a Kijelző elemre.
3.  Koppintson a Speciális elemre.
4.  Koppintson a Képernyő időtúllépése elemre.
5.  Válassza ki a kívánt időtartamot.
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(Ha elérhető) A betűméret és a 
megjelenített méret módosítása
1.  Nyissa meg a Beállítások  alkalmazást.
2.  Koppintson a Kijelző elemre.
3.  Koppintson a Speciális elemre.
4.  Koppintson a Betűméret vagy a 

Megjelenített méret elemre.
5.  A betűméret vagy a megjelenített méret 

módosításához használja a Betűméret, 
illetve a Megjelenített méret csúszkákat.

Felhasználói kézikönyv 
További információt a teljes 
Felhasználói kézikönyvben talál.


