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Lysdiodslisten lyser enligt 
beskrivningen i följande tabell.

Inkommande 
samtal Blinkande grönt ljus

Aktivt samtal Stadigt grönt ljus 

Parkerat samtal Pulserande grönt

Mikrofonen 
avstängd Stadigt rött ljus

Lysdiodslist

Trådbunden 
mikrofonport

Volymknapp

Knapp för 
ljudavstängning

Startskärm

Trådbunden 
mikrofonport

Ring Dela Delta i Webex
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Ringa ett samtal

1. Knacka på Ring .

2. Knacka på Sök eller ring.

3. Ange numret och knacka på Ring.

Ringa en kontakt

1. Knacka på Ring .

2. Gör något av följande:

• Ange kontaktens namn eller nummer i fältet Sök 
eller ring och välj kontakten i listan Katalog.

• Välj en kontakt i listan över de senaste samtalen.

3. Tryck på Ring.

Avsluta ett samtal

Knacka på Avsluta samtal .

Besvara ett samtal
knacka på Svara.

Försätta ett samtal i vänteläge

1. Knacka på Parkera .

2. Du kan återuppta ett samtal från vänteläget genom 

att knacka på Återuppta .

Stänga av ljudet
1. Tryck på Ljud av  på telefonen eller Ljud 

av  på mikrofonen. 

2. Tryck på ljud av-knappen igen när du vill slå på 
ljudet igen. 

Justera volymen under ett samtal
Tryck på Volym  åt höger eller vänster för 
att justera volymen när telefonen används. 

Justera signalvolymen
1. Knacka högst upp till vänster på telefonskärmen.

2. Knacka på Inställningar. 

3. Bläddra genom menyn och Knacka på Ringsignal 
och volym.

4. Använd skjutreglaget för att justera volymen.

Ändra ringsignal
1. Knacka högst upp till vänster på telefonskärmen.

2. Knacka på Inställningar. 

3. Bläddra genom menyn och knacka på Ringsignal 
och volym.

4. knacka på en ringsignal.

Justera skärmens ljusstyrka
1. Knacka i övre vänstra hörnet på telefonskärmen

2. Dra i skjutreglaget för att justera skärmens 
ljusstyrka.



Cisco Webex Room Phone Snabbreferens

3

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller inregistrerade 
varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag 
i USA och andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns på 
webbplatsen www.cisco.com/go/trademarks. Tredje parts varumärken 
som nämns tillhör deras respektive ägare. Användning av ordet partner 
avser inte att ett partnerskap bildats mellan Cisco och något annat 
företag. (1110R)

Delta i ett Webex-möte med ikonen för att 
ansluta till Webex

1. Tryck på Delta i Webex
 

.

2. Ange mötesnummret som anges i inbjudan till 
Webex-mötet och knacka på Delta.

Dela skärmen trådlöst från Webex 
Teams- eller Webex Meetings-appen
1. Delta i mötet från appen på din dator.

2. Välj Anslut till en enhet och välj telefonen.

3. I appen väljer du Dela > Skärm.

Samarbeta med kabeldelning
1. Anslut HDMI-kabeln till datorporten på telefonen.

2. Anslut HDMI-kabeln till HDMI-porten på datorn.

3. Om delningen inte startar automatiskt knackar du på 

Dela > Dela ett samtal.

Samarbeta med gästdelning

1. Knacka på Dela och notera 
parkopplingskoden längst ned på telefonskärmen.

2. Gå till devices.webex.com i datorns webbläsare och 
ange parkopplingskoden.

3. Ange den 4-siffriga PIN-koden som visas på 
telefonskärmen.

4. I webbläsaren väljer du webbplatsikonen 
i adressfältet och beviljar behörighet att dela 
din skärm.

5. (Valfritt) Välj Optimera för video om du vill förbättra 
videodelningen.

6. Välj Sluta dela innan du stänger webbläsarfönstret 
eller din bärbara dator.

Mer information
Se https://help.webex.com.
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