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Настройване на телефона

Жестове

Приложение за повиквания

Когато включите телефона си за пръв път, ще бъдете
подканени да го настроите. Ако вашият администратор е
настроил телефона вместо вас, няма да бъдете
подканени за някои или никои от тези стъпки.
1. Изберете безжична мрежа, въведете
идентификационните си данни и докоснете Connect
(Свързване).
2. Въведете настройките на вашия TFTP сървър и
докоснете Continue (Продължи). Ако има наличен
актуализиран фърмуер, той се инсталира и
телефонът ви се рестартира.
3. На приветстващия екран изберете Get started
(Първи стъпки) и следвайте подканите за
самообезпечаване, настройка на приложението и
избор на PIN код или парола.

Жест

Действие

Осъществяване на повикване

Докосване

Използвайте върха на пръста си, за да
натиснете сензорния екран.

Към контакт

Докосване и
задържане

Докоснете и изчакайте две секунди.

Бързо
плъзгане

Докоснете и движете.

Плъзгане

Докоснете и задръжте, след това
движете.

Двойно
докосване

Докоснете бързо два пъти.

Щипване за
увеличаване

Докоснете с два пръста, след което
раздалечете пръстите си.

Принадлежности

Щипване за
намаляване

Докоснете с два пръста, след което
съберете пръстите си.
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Превключвател
на затвор
Камера
Екран на
телефона
Цифрова
клавиатура
Слот за карта
microSD
Заключване
Прехвърляне
Край на
повикване
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Задържане

Отключване на екрана

10 Конферентен разговор
Спиране на видео
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12
13

Високоговорител
Без звук

14 Слушалки
15 Сила на звука
Слушалка с индикатор за
16
чакащо съобщение (MWI)
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Можете да прикачите принадлежности към телефона си,
като например външен монитор през HDMI порта,
клавиатура и мишка през USB портовете и слушалки или
мобилен телефон през Bluetooth.
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Слот за защита
microUSB порт

6

Компютърен порт

7

Допълнителен
порт
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Входна/изходна линия 8

4

Захранване

5

Мрежов порт

9

USB порт
HDMI

Навигация
Икона

Действие

1.
2.
3.

Докоснете Contacts (Контакти).
Изберете контакт.
Докоснете Call (Повикване).

С високоговорител
1.
2.

Натиснете
.
Въведете номер или URI.

Със слушалки
Натиснете
и въведете номер или URI. Ако
свети, натиснете New Call (Ново повикване) и въведете
номер или URI.

Край на повикване
С високоговорител

Докоснете Back (Назад), за да отидете на
предишната страница или приложение, или
да изключите екранната клавиатура.

Натиснете

За да отключите екрана, въведете своя PIN код или
парола и натиснете #.

Режими на телефона

Докоснете Home (Начало), за да видите
началния екран.

Натиснете

Докоснете Recents (Скорошни), за да
видите списъка на наскоро използвани
приложения.

Запазване на друго повикване на същата
линия

Телефонът ви работи в различни режими, в зависимост
от това какво е зададено от вашия системен
администратор.
•
Разширен режим – в разширен режим са налични
всички функции.
•

Опростен режим – в опростен режим имате достъп
само до началния екран, приложението за
повиквания и приложението за настройки.

•

Публичен режим – в публичен режим имате достъп
само до приложението за повиквания.

или

.

Със слушалки
или

.

Натиснете
. Ако е необходимо, първо извадете
повикването от режим на задържане.

Приспособления
Използвайте приспособления за достъп до функции на
телефона и други приложения на началния екран.
За да добавите приспособление на началния екран:
1. Докоснете
.
2. Докоснете Widgets (Приспособления).
3. Докоснете и задръжте дадено приспособление.
4. Плъзнете приспособлението към празно място на
началния екран.
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Отговаряне на повикване

Пренасочване на повиквания

Гласова поща

За да отговорите на повикване, вдигнете слушалката.
Или докоснете Answer (Отговор).

С високоговорител

За да пренасочите вашите повиквания:
1. Докоснете
и въведете желан номер или URI.
2. За да отмените Call Forward (Пренасочване на
повиквания), докоснете
отново.

Натиснете

Прехвърляне

Светещият индикатор за чакащо съобщение (MWI) на
слушалката показва, че имате ново гласово съобщение.
За да прегледате гласовите си съобщения:
1. Докоснете Recents (Скорошни).
2. Докоснете Messages (Съобщения).

или докоснете Answer (Отговор).

Със слушалки
Натиснете
. Или, ако
Answer (Отговор).

свети, натиснете

По време на активно повикване
Докоснете Answer (Отговор).

Отклоняване на повикване към гласова
поща
Докоснете Divert (Отклоняване).

Без звук
За да изключите звука на повикване:
1. Натиснете
.
2. За да включите отново звука на повикване,
отново.
натиснете

Спиране на видео
За да спрете предаването на видеото ви:
1. Натиснете
.
2. За да възобновите предаването на видеото,
отново.
натиснете

За да прехвърлите повикване:
1. Натиснете
.
2. Въведете желания номер или URI.
3. За да завършите прехвърлянето, натиснете
отново или натиснете End (Край) за отмяна.
4. Ако телефонът има разрешено прехвърляне със
затворена слушалка, завършете прехвърлянето със
затваряне на слушалката.

Конферентен разговор
За да създадете конферентен разговор:
1. От повикване натиснете
.
2. Въведете номера или URI на участника.
3. Изчакайте да се свържете.
4. За да добавите участника към своя разговор,
отново.
натиснете
5. За да добавите повече участници, повторете стъпки
от 1 до 4.

Добавяне на контакт към конферентен
разговор
1.
2.
3.

Докоснете <.
Докоснете Contacts (Контакти).
Плъзнете контакт от списъка с контакти към
разговора.
Повторете същата процедура, за да добавите други
участници.

Възпроизвеждане на гласово съобщение
Докоснете Play (Възпроизвеждане).

Други приложения
Контакти

За да започнете разговор, докоснете име на контакт.
Докоснете Chat (Чат).

Cisco WebEx
Използвайте приложението WebEx за участие в срещи в
WebEx.
По време на среща в WebEx участниците могат:
•
да се присъединят към аудио конферентен разговор;
•

да виждат и да осъществяват чат с други участници.

Обозначение за бърз контакт

Настройки

Докоснете аватар за един от вашите локални контакти.
Ако видите стрелка в долния ъгъл, обозначението за бърз
контакт е налично.
Докоснете имейл адрес, телефонен номер или адрес за
незабавни съобщения, за да започнете разговор в тази
среда.

За да редактирате и персонализирате настройки и
приложения на телефона или за да видите
Ръководството за потребителя и друга документация,
използвайте приложението Settings (Настройки).

Срещи
Използвайте приложението Meetings (Срещи) за
планиране и следене на своите събития.

Добавяне на събитие
За да добавите събитие към своя календар, докоснете +.

Функция Do Not Disturb (Не ме
безпокойте)

За да изпращате и получавате имейли от много акаунти,
използвайте приложението Email (Имейл).

За да включите и изключите функцията Do Not Disturb
(Не ме безпокойте):
1. Докоснете Do Not Disturb (Не ме безпокойте), за
да я включите.
2. За да я изключите, докоснете Do Not Disturb (Не ме
безпокойте) отново.

Изпращане на имейл съобщение

За да видите хронологията на повикванията си,
докоснете Recents (Скорошни).

1.
2.

да разглеждат споделени презентации;

За да задържите повикване:
1. Уверете се, че повикването, което искате да
задържите, е маркирано.
2. Натиснете
.

Хронология на повикванията

Започване на разговор

•

4.

Активно повикване преминава в режим на задържане,
когато приемате входящо или задържано повикване,
започвате ново повикване, инициирате прехвърляне или
започвате конферентен разговор.

Използвайте приложението Jabber за чат с
контактите си и актуализиране на своя статус.

За да видите своите контакти, докоснете Contacts
(Контакти).

Задържане на повикване

Много повиквания

Jabber

Имейл

За да изпратите имейл съобщение, докоснете + New
Message (Ново съобщение).

