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Zawieszanie

10 Połączenie konferencyjne
11 Zatrzymanie wideo
12 Zestaw głośnomówiący
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Działanie

Dotknięcie

Naciśnij ekran dotykowy palcem.

1. Wybierz sieć bezprzewodową, wprowadź
poświadczenia i dotknij opcji Connect (Połącz).

Przesunięcie

Dotknij i przesuń.

Przeciągnięcie

Dotknij i przytrzymaj, a następnie
przesuń.

Dwukrotne
dotknięcie

Dotknij szybko dwukrotnie.

Otwarcie przez
uszczypnięcie

Dotknij dwoma palcami, a następnie
rozsuń palce.

Zamknięcie
przez
uszczypnięcie

Dotknij dwoma palcami, a następnie
zbliż palce do siebie.

Do telefonu można podłączyć różne akcesoria. Na
przykład do portu HDMI można podłączyć monitor
zewnętrzny, do portów USB można podłączyć klawiaturę
i mysz, a za pomocą połączenia Bluetooth można
podłączyć zestaw nagłowny lub telefon komórkowy.

13 Wyciszenie

Odblokowywanie ekranu

14 Zestaw nagłowny
15 Głośność
Słuchawka ze
16 wskaźnikiem wiadomości
oczekujących

Aby odblokować ekran, wprowadź kod PIN lub hasło
i naciśnij klawisz #.
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Gniazdo blokady
Port microUSB
Wejście/wyjście
liniowe
Gniazdo zasilania
Port sieciowy

Gest

Akcesoria

6

7

8

9

346658

1

9

11

Po pierwszym włączeniu telefonu wyświetlany jest monit
o jego skonfigurowanie. Jeżeli telefon został
skonfigurowany przez administratora, monity dotyczące
niektórych lub wszystkich czynności nie będą
wyświetlane.

3. Na ekranie powitalnym wybierz opcję Get started
(Rozpocznij) i postępuj zgodnie z monitami
dotyczącymi samodzielnego inicjowania obsługi,
konfiguracji aplikacji oraz wyboru kodu PIN lub
hasła.
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Gesty

2. Wprowadź ustawienia serwera TFTP i dotknij opcji
Continue (Kontynuuj). Jeżeli dostępne jest
zaktualizowane oprogramowanie układowe,
zostanie ono zainstalowane, a telefon uruchomi się
ponownie.
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Konfigurowanie telefonu
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Port komputerowy
Port pomocniczy

8

Port USB

9

Port HDMI

Aplikacja Call (Połączenie)

Dotknięcie
Dotknij i poczekaj dwie sekundy.
i przytrzymanie

1. Dotknij opcji Contacts (Kontakty).
2. Wybierz kontakt.
3. Dotknij opcji Call (Połącz).

Przy użyciu zestawu głośnomówiącego
1. Naciśnij klawisz

.

2. Wprowadź numer lub identyfikator URI.

Przy użyciu zestawu nagłownego

Nawigacja
Ikona Działanie

Rozłączanie

Dotknij opcji Back (Wstecz), aby przejść do
poprzedniej strony lub aplikacji, albo
wyłączyć klawiaturę ekranową.
Dotknij przycisku Home (Strona główna),
aby wyświetlić stronę główną.
Dotknij przycisku Recents (Ostatnie), aby
wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.

Widgety

•

Enhanced Mode (Tryb rozszerzony) — w trybie
rozszerzonym dostępne są wszystkie funkcje.

Widgety umożliwiają dostęp do funkcji telefonu oraz
innych aplikacji na stronie głównej.

•

Simple Mode (Tryb prosty) — w trybie prostym
można uzyskać dostęp tylko do strony głównej,
aplikacji Call (Połączenie) oraz aplikacji Settings
(Ustawienia).

Aby dodać widget do strony głównej:
1. Dotknij ikony

Przy użyciu zestawu głośnomówiącego
Naciśnij klawisz

.

2. Dotknij opcji Widgets (Widgety).
3. Dotknij i przytrzymaj widget.
4. Przeciągnij widget na puste miejsce na stronie
głównej.

lub

.

Przy użyciu zestawu nagłownego
Naciśnij klawisz

lub

.

Zachowanie innego połączenia na tej samej
linii
Naciśnij klawisz
odwieś połączenie.

Telefon może działać w różnych trybach określonych
przez administratora systemu.

Public Mode (Tryb publiczny) — w trybie
publicznym dostępna jest tylko aplikacja Call
(Połączenie).

Z wybranym kontaktem

Naciśnij klawisz
i wprowadź numer lub
identyfikator URI. Jeśli klawisz
świeci, naciśnij
opcję New Call (Nowe połączenie) i wprowadź numer
lub identyfikator URI.

Tryby telefonu

•

Nawiązanie połączenia

. Jeśli jest to konieczne, najpierw
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Odebranie połączenia

Przekazywanie połączenia

Historia połączeń

Aby odebrać połączenie, podnieś słuchawkę lub dotknij
opcji Answer (Odbierz).

Aby przekazać połączenia:

Aby wyświetlić historię połączeń, dotknij opcji Recents
(Ostatnie).

Przy użyciu zestawu głośnomówiącego

1. Dotknij ikony
i wprowadź numer docelowy lub
identyfikator URI.
2. Aby anulować przekazanie połączenia, ponownie
.
dotknij ikony

Poczta głosowa

Jabber
Aplikacja Jabber służy do prowadzenia czatu
z wybranymi kontaktami i aktualizowania własnego
statusu.

Rozpoczęcie rozmowy

Przenoszenie

Znajdująca się na słuchawce lampka wiadomości
oczekujących wskazuje odebranie nowej wiadomości
głosowej. Aby wyświetlić wiadomości głosowe:

Aby przenieść połączenie:

1. Dotknij opcji Recents (Ostatnie).

2. Dotknij opcji Chat (Czat).

2. Dotknij opcji Messages (Wiadomości).

Dotknij opcji Answer (Odbierz).

1. Naciśnij klawisz
.
2. Wprowadź numer docelowy lub identyfikator URI.
3. Aby dokończyć przenoszenie, ponownie naciśnij
lub naciśnij opcję End (Zakończ),
klawisz
aby anulować działanie.

Przekierowanie połączenia do poczty
głosowej

Naciśnij klawisz
(Odbierz).

lub dotknij opcji Answer

Przy użyciu zestawu nagłownego
Naciśnij klawisz
lub, jeśli klawisz
naciśnij opcję Answer (Odbierz).

świeci,

Podczas aktywnego połączenia

Dotknij opcji Divert (Przekieruj).

Aby uczestniczyć w spotkaniach WebEx, należy użyć
aplikacji WebEx.

4. Jeśli w telefonie jest włączona opcja przenoszenia
po odłożeniu słuchawki, możesz dokończyć
przenoszenie, odkładając słuchawkę.

Inne aplikacje

Podczas spotkania przy użyciu aplikacji WebEx
użytkownicy mogą:

Połączenie konferencyjne

Aby wyświetlić kontakty, dotknij opcji Contacts
(Kontakty).

Aby utworzyć połączenie konferencyjne:

Aby wyciszyć połączenie:

1.
2.
3.
4.

.

2. Aby wyłączyć wyciszenie połączenia, ponownie
.
naciśnij klawisz

Zatrzymanie wideo
Aby zatrzymać transmisję wideo:
1. Naciśnij klawisz

.

2. Aby wznowić transmisję wideo, naciśnij ponownie
.
klawisz

Zawieszanie połączenia
Aby zawiesić połączenie:
1. Upewnij się, że połączenie, które chcesz zawiesić,
jest podświetlone.
2. Naciśnij klawisz

.

Obsługa wielu połączeń
Aktywne połączenie jest zawieszane po odebraniu
połączenia przychodzącego lub zawieszonego,
rozpoczęciu nowego połączenia albo zainicjowaniu
przeniesienia lub połączenia konferencyjnego.

Cisco WebEx

Dotknij opcji Play (Odtwórz).

Wyciszenie
1. Naciśnij klawisz

Odtwarzanie wiadomości głosowej

1. Aby zacząć rozmowę, dotknij nazwy kontaktu.

W trakcie połączenia naciśnij klawisz
.
Wprowadź numer lub identyfikator URI uczestnika.
Poczekaj na połączenie.
Aby dodać uczestnika do połączenia, ponownie
.
naciśnij klawisz

Contacts (Kontakty)

Etykieta szybkiego kontaktu
Dotknij awataru jednego z kontaktów lokalnych. Jeśli
w dolnym rogu pojawi się strzałka, oznacza to, że
dostępna jest etykieta szybkiego kontaktu.

5. Aby dodać kolejnych uczestników, powtórz kroki od
1 do 4.

Dotknij adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu
wiadomości błyskawicznych, aby rozpocząć rozmowę
przy użyciu wybranej metody.

Dodawanie kontaktu do połączenia
konferencyjnego

Meetings (Spotkania)

1.
2.
3.
4.

Aplikacja Meetings (Spotkania) służy do planowania
i śledzenia ważnych zdarzeń.

Dotknij ikony <.
Dotknij opcji Contacts (Kontakty).
Przeciągnij kontakt z listy kontaktów do połączenia.
Powtórz, aby dodać kolejnych uczestników.

Opcja Do Not Disturb (Nie
przeszkadzać)

Dodawanie zdarzenia
Aby dodać zdarzenie do kalendarza, dotknij opcji +.

Poczta e-mail

Włączanie i wyłączanie opcji Do Not Disturb (Nie
przeszkadzać):

Aplikacja Email umożliwia wysyłanie i odbieranie
wiadomości e-mail z kilku kont.

1. Dotknij opcji Do Not Disturb (Nie przeszkadzać),
aby ją włączyć.

Wysyłanie wiadomości e-mail

2. Aby ją wyłączyć, ponownie dotknij opcji Do Not
Disturb (Nie przeszkadzać).

Aby wysłać wiadomość e-mail, dotknij opcji + New
Message (+ Nowa wiadomość).

•

dołączać do audiokonferencji,

•

wyświetlać udostępnione prezentacje,

•

widzieć innych uczestników i rozmawiać z nimi
przy użyciu czatu.

Ustawienia
Aby edytować i dostosowywać ustawienia telefonu
i aplikacji lub wyświetlić instrukcję obsługi oraz inną
dokumentację, należy skorzystać z aplikacji Settings
(Ustawienia).

