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A telefon beállítása

Kézmozdulatok

Hívás alkalmazás

A telefon első bekapcsolásakor a rendszer felkéri, hogy
állítsa be a készüléket. Ha a rendszergazda már elvégezte
a beállítást, akkor ezek közül néhány vagy egyik sem fog
megjelenni.

Kézmozdulat

Művelet

Hívás kezdeményezése

Koppintás

Érintse meg az ujja hegyével az
érintőképernyőt.

1. Válasszon egy vezeték nélküli hálózatot, adja meg
hitelesítő adatait, majd koppintson a Csatlakozás
gombra.

Koppintás és
tartás

Tartsa az ujját két másodpercig az
érintőképernyőn.

Söprés

Koppintson és húzza el az ujját.

2. Adja meg a TFTP-kiszolgáló adatait, majd
koppintson a Folytatás gombra. Ha van frissebb
belső vezérlőprogram, akkor ennek telepítése után a
telefon újraindul.

Húzás

Koppintson és tartsa az ujját, majd
húzza el.

8

Koppintson kétszer gyors egymás
után.

3. Az üdvözlő képernyőn jelölje ki a Bevezetés
lehetőséget, és kövesse az önálló beállítás lépéseit,
majd válasszon egy PIN kódot vagy jelszót.

Megnyitás
csippentéssel

Koppintson két ujjal, majd húzza
szét az ujjait.

Kiegészítők

Bezárás
csippentéssel

Koppintson két ujjal, majd húzza
össze az ujjait.
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Dupla koppintás
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Különböző kiegészítőket csatlakoztathat a telefonhoz,
például egy külső monitort a HDMI-porton keresztül,
billentyűzetet és egeret az USB-portokon keresztül,
illetve fejhallgatót vagy mobiltelefont Bluetooth
kapcsolaton keresztül.
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1

Exponáló gomb
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2

Kamera

3

Kijelző

10 Konferenciabeszélgetés
11 Videó leállítása

4

Billentyűzet

Tartás

Navigáció
Ikon

Művelet

A képernyő feloldása

5

12 Kihangosító
microSD foglalat 13 Elnémítás

A képernyő feloldásához adja meg PIN kódját vagy
jelszavát, majd nyomja meg a # billentyűt.

Koppintson a Kezdőképernyő gombra a
kezdőlap megjelenítéséhez.
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Zár

14 Fejhallgató
Átadás
15 Hangerő
Kézibeszélő
Hívás befejezése 16
üzenetjelzővel

Telefon módok
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•

Bővített mód – Bővített módban minden funkció
elérhető.

•

Egyszerű mód – Egyszerű módban csak a
kezdőképernyőhöz, a Hívás alkalmazáshoz, és a
Beállítások alkalmazáshoz fér hozzá.
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A telefon különböző módokban működik a
rendszergazda által meghatározottak szerint.

1

Biztonsági vájat

6

Számítógépes port

2

microUSB-port

7

Tartalék port

3

Vonal
be-/kimenet

8

USB-port

4

Tápcsatlakozó

9

HDMI

5

Hálózati port

•

Nyilvános mód – Nyilvános módban csak a Hívás
alkalmazáshoz fér hozzá.

1. Koppintson a Névjegyek lehetőségre.
2. Jelöljön ki egy névjegyet.
3. Koppintson a Hívás lehetőségre.

Kihangosítóval
1. Nyomja meg a

gombot.

2. Adjon meg egy számot vagy URI-t.

Headsettel
Nyomja meg a
gombot, és adjon meg egy számot
vagy URI-t. Ha a
világít, nyomja meg az Új hívás
gombot, és adjon meg egy számot vagy URI-t.

Hívás befejezése

Koppintson a Vissza gombra az előző oldal
vagy alkalmazás megjelenítéséhez, vagy a
kijelzőn megjelenő billentyűzet bezárásához.
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Névjegyhez

Koppintson a Korábbiak gombra a
közelmúltban használt alkalmazások
megjelenítéséhez.

Kihangosítóval
Nyomja meg a

vagy

gombot.

vagy

gombot.

Headsettel
Nyomja meg a

Másik hívás tartása azonos vonalon
Nyomja meg a
gombot. Ha szükséges, először
vegye ki a hívást a tartásból.

Modulok
A modulok segítségével érheti el a telefon funkcióit és a
kezdőlapon található egyéb alkalmazásokat.
Modul hozzáadásához lépjen a kezdőoldalra:
1. Koppintson a

ikonra.

2. Koppintson a Modulok pontra.
3. Koppintson egy modulra, és tartsa rajta az ujját.
4. Húzza a modult a kezdőképernyő üres területére.
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Hívás fogadása

Hívásátirányítás

Hangposta

Jabber

Hívás fogadásához emelje fel a telefonkagylót. Vagy
koppintson a Fogadás gombra.

Hívások átirányítása:

A kézibeszélőn található üzenetjelző fény azt jelzi, hogy
új üzenete van a hangpostán. Hangüzenetek
megtekintése:

Ha csevegni szeretne ismerőseivel, és frissíteni
szeretné állapotát, használja a Jabber alkalmazást.

Kihangosítóval

2. A hívásátirányítás visszavonásához koppintson újra
ikonra.
a

1. Koppintson a Korábbiak pontra.

Átadás

Hangüzenet lejátszása

1. Beszélgetés indításához koppintson egy ismerős
nevére.

Hívás átadása:
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Adja meg a cél számot vagy URI-t.
3. Az átadáshoz nyomja meg újra a
gombot,
vagy nyomja meg a Vége gombot a megszakításhoz.

Koppintson a Lejátszás gombra.

2. Koppintson a Csevegés gombra.

Egyéb alkalmazások

Cisco WebEx

Nyomja meg a
Fogadás gombra.

gombot, vagy koppintson a

Headsettel
Nyomja meg a
gombot. Vagy, ha a
nyomja meg a Fogadás gombot.

világít,

Aktív hívás közben
Koppintson a Fogadás gombra.

Hívás átirányítása hangpostára
Nyomja meg az Átirányítás gombot.

Elnémítás
Hívás elnémítása:
1. Nyomja meg a

gombot.

2. A némítás feloldásához nyomja meg újra a
gombot.

Videó leállítása
A videó továbbításának leállítása:
1. Nyomja meg a

gombot.

2. A videó továbbításának folytatásához nyomja meg
gombot.
újra a

Hívás tartása

4. Ha a telefonon engedélyezve van a letett kagylós
átadás, akkor az átadást úgy is elvégezheti, ha leteszi
a kagylót.

1. Ellenőrizze, hogy a tartani kívánt hívás legyen
kijelölve.
gombot.

Több hívás
Az aktív hívás tartásba kerül, amikor fogad egy bejövő
vagy tartott hívást, új hívást kezdeményez, illetve átadást
vagy konferenciát kezdeményez.

2. Koppintson az Üzenetek pontra.

A WebEx-találkozókon a WebEx alkalmazás
segítségével vehet részt.

A névjegyek megtekintéséhez koppintson a Névjegyek
pontra.

•

csatlakozhatnak a konferenciahíváshoz;

•

közösen nézhetnek prezentációkat;

•

láthatják egymást, és cseveghetnek a többi
résztvevővel.

Ismerősjelvény

Konferenciahívás létrehozása:
1. Hívás közben nyomja meg a
gombot.
2. Adja meg a résztvevő számát vagy URI-ját.
3. Várjon, amíg létre nem jön a kapcsolat a hívott féllel.
4. A résztvevő felvételéhez nyomja meg újra a
gombot.

Koppintson az egyik ismerős avatarjára. Ha az alsó
sarokban lát egy nyilat, akkor van Ismerősjelvény.

5. A további résztvevők felvételéhez ismételje meg az
1 – 4. lépéseket.

Értekezletek

Névjegy hozzáadása a konferenciához
1.
2.
3.
4.

Koppintson a < gombra.
Koppintson a Névjegyek lehetőségre.
Húzzon ki egy névjegyet a címlistából a híváshoz.
Ismételje meg a műveletet a további résztvevők
hozzáadásához.

A Ne zavarjanak funkció be- és kikapcsolása:

Koppintson az e-mail címre, telefonszámra vagy
csevegési címre, és máris megkezdődik a beszélgetés az
adott csatornán.

Az események ütemezéséhez és nyomon
követéléséhez használja az Értekezletek alkalmazást.

Esemény hozzáadása
Ha eseményt kíván hozzáadni a naptárhoz, koppintson a
+ gombra.

E-mail
Az E-mail alkalmazással több fiókból küldhet és fogadhat
e-maileket.

1. A bekapcsoláshoz koppintson a Ne zavarjanak
pontra.

E-mail üzenet küldése

2. A kikapcsoláshoz koppintson újra a Ne zavarjanak
pontra.

E-mail üzenet küldéséhez koppintson az + Új üzenet
gombra.

Híváselőzmények
A híváselőzmények megtekintéséhez koppintson a
Korábbiak pontra.

Beszélgetés indítása

Névjegyek

Konferenciabeszélgetés

Ne zavarjanak

Hívás tartásba tétele:

2. Nyomja meg a

1. Koppintson a
ikonra, és adjon meg egy cél
számot vagy URI-t.

A WebEx-találkozók során a résztvevők:

Beállítások
A telefonbeállítások és alkalmazások szerkesztéséhez és
testreszabásához, illetve a Felhasználói útmutató és
egyéb dokumentumok megtekintéséhez használja a
Beállítások alkalmazást.

