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Configuraţi-vă telefonul

Gesturi

Aplicaţia Apelare

Vi se solicită să configuraţi telefonul în momentul în
care porniţi aparatul pentru prima dată. Nu vă vor mai
fi solicitaţi unii dintre aceşti paşi, sau chiar toţi, dacă
administratorul a configurat telefonul în locul dvs.

Gest

Acţiune

Efectuare apel

Atingere

Utilizaţi vârful degetului pentru a apăsa
pe ecranul tactil.

1. Selectaţi o reţea fără fir, introduceţi acreditările şi
atingeţi Connect (Conectare).

Atingere şi Atingeţi şi apăsaţi două secunde.
menţinere

2. Introduceţi setările serverului TFTP şi atingeţi
Continue (Continuare). Dacă este disponibil
firmware actualizat, acesta va fi instalat şi
telefonul va reporni.

Glisare

Atingeţi şi deplasaţi.

Tragere

Atingeţi şi menţineţi, apoi deplasaţi.

Atingere
dublă

Atingeţi de două ori într-o succesiune
rapidă.

3. Pe ecranul de întâmpinare selectaţi Get started
(Începeţi) şi urmaţi mesajele pentru
auto-furnizare, configurare a aplicaţiilor şi
alegerea unui cod PIN sau a unei parole.

Deschidere Atingeţi cu două degete, apoi îndepărtaţi
degete
degetele unul de altul.
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Accesorii
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Comutator de
închidere

1
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Puteţi ataşa accesorii telefonului, precum un monitor
extern prin portul HDMI, o tastatură şi un mouse prin
porturile USB şi căşti sau un telefon mobil prin
Bluetooth.
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10 Conferinţă

3

Ecran telefon

11 Oprire video

4

Tastatură

12 Difuzor

5

Slot microSD

13 Fără sonor

6

Blocare

14 Căşti

Telefonul dvs. funcţionează în diferite moduri, după
cum stabileşte administratorul sistemului.
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Transfer

15 Volum

•

8

Terminare apel

16 Telefon cu MWI

Modul Îmbunătăţit - În modul Îmbunătăţit sunt
disponibile toate caracteristicile.

•

Modul Simplu - În modul Simplu, aveţi acces doar
la ecranul principal, la aplicaţia Apelare şi la
aplicaţia Setări.

•

Modul Public - În modul Public, aveţi acces doar
la aplicaţia Apelare.

3

4

5

6

7

8

1

Slot de securitate

6

Port computer

2

Port microUSB

7

Port auxiliar

3

Intrare/Ieşire linie 8

4

Alimentare

5

Port reţea

9

Port USB
HDMI

Atingeţi Back (Înapoi) pentru a vă
deplasa la pagina sau aplicaţia
anterioară sau pentru a îndepărta
tastatura de pe ecran.
Atingeţi Home (Pornire) pentru a
vizualiza ecranul principal.
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2. Selectaţi un contact.
3. Atingeţi Call (Apelare).

Folosind difuzorul
1. Apăsaţi

Atingeţi Recents (Recente) pentru a
vizualiza lista de aplicaţii utilizate
recent.

Microaplicaţii widget
Utilizaţi microaplicaţii widget pentru a accesa
caracteristici ale telefonului şi alte aplicaţii de pe
ecranul principal.
Pentru a adăuga o microaplicaţie widget în ecranul
principal:
1. Atingeţi

.

2. Introduceţi un număr sau un URI.

Folosind căştile

Terminare apel
Folosind difuzorul
Apăsaţi pe

.

2. Atingeţi Widgets (Obiecte widget).
3. Atingeţi şi menţineţi apăsată o microaplicaţie
widget.
4. Trageţi microaplicaţia widget într-un spaţiu liber
de pe ecranul principal.

sau pe

.

Folosind căştile
Apăsaţi pe

Moduri telefon

346658

2

1. Atingeţi Contacts (Contacte).

Apăsaţi
şi introduceţi un număr sau un URI.
Dacă
este aprins, apăsaţi pe New Call (Apel
nou) şi introduceţi un număr sau un URI.

Pictogramă Acţiune

Pentru a debloca ecranul, introduceţi codul PIN sau
parola şi apăsaţi pe #.

Cameră

Atingeţi cu două degete, apoi apropiaţi
degetele unul de altul.

Navigare

Deblocare ecran

Aşteptare
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1

Strângere
degete

Către o persoană de contact

sau pe

.

Păstraţi alt apel pe aceeaşi linie
Apăsaţi
. Dacă este necesar, mai întâi scoateţi
apelul din aşteptare.
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Răspuns apel

Redirecţioarea apelurilor

Istoric apeluri

Pentru a răspunde la un apel, ridicaţi receptorul. Sau,
atingeţi Answer (Răspuns).

Pentru a redirecţiona apelurile:

Pentru a vizualiza istoricul apelurilor, atingeţi Recents
(Recente).

Folosind difuzorul
Apăsaţi pe

sau atingeţi Answer (Răspuns).

1. Atingeţi
ţintă.

şi introduceţi un număr sau un URI

2. Pentru a anula redirecţionarea apelurilor, atingeţi
din nou.

Transfer

Folosind căştile
Apăsaţi
. Sau, dacă
pe Answer (Răspuns).

este aprins, apăsaţi

Pentru transferul unui apel:
1. Apăsaţi

Atingeţi Answer (Răspuns).

3. Pentru a finaliza transferul, apăsaţi pe
din
nou sau apăsaţi pe End (Sfârşit) pentru a anula.

Devierea unui apel către mesageria vocală

4. Dacă telefonul are activat transferul la închidere,
finalizaţi transferul închizând apelul.

Atingeţi Divert (Deviere).

Conferinţă

Fără sonor

Pentru crearea unui apel conferinţă:

1. Apăsaţi

.

2. Pentru a reactiva sonorul unui apel, apăsaţi pe
din nou.

Pentru a opri transmisia video:
1. Apăsaţi

.

2. Pentru a relua transmisia video, apăsaţi
nou.

din

Apel în aşteptare
Pentru a plasa un apel în aşteptare:
1. Asiguraţi-vă că apelul pe care doriţi să îl plasaţi în
aşteptare este evidenţiat.
2. Apăsaţi

.

Mai multe apeluri
Un apel activ trece în aşteptare ori de câte ori preluaţi
un apel primit sau în aşteptare, începeţi un apel nou sau
iniţiaţi un transfer sau o conferinţă.

Începerea conversaţiei
1. Pentru a începe o conversaţie, atingeţi numele
unui contact.
2. Atingeţi Chat.

Cisco WebEx

Redarea mesajelor vocale

Pentru a participa la şedinţe WebEx, utilizaţi aplicaţia
WebEx.

Atingeţi Play (Redare).

În cursul unei şedinţe WebEx, participanţii pot:

Alte aplicaţii

•

Să intre în conferinţa audio

•

Să vizualizeze prezentări partajate

•

Să vadă şi să converseze cu alţi participanţi

Contacte

2. Introduceţi numărul sau URI-ul participantului.
3. Aşteptaţi ca apelul să se conecteze.

Emblemă de contact rapid

4. Pentru a adăuga participantul la apel, apăsaţi pe
din nou.

Atingeţi avatarul uneia din persoanele dvs. de contact
locale. Dacă vedeţi o săgeată în colţul de jos, Emblema
de contact rapid este disponibilă.

.

5. Pentru a adăuga mai mulţi participanţi repetaţi
paşii de la 1 la 4.

Oprire video

Pentru a conversa cu persoane de contact şi pentru a vă
actualiza starea, utilizaţi aplicaţia Jabber.

2. Atingeţi Messages (Mesaje).

Pentru a vizualiza persoanele de contact, atingeţi
Contacts (Contacte).

1. Dintr-un apel, apăsaţi pe

Pentru a dezactiva sonorul unui apel:

Lumina Message Waiting Indicator (MWI) (Indicator
mesaj în aşteptare) de pe aparat indică faptul că aveţi
un mesaj vocal nou. Pentru a vizualiza mesajele
vocale:
1. Atingeţi Recents (Recente).

.

2. Introduceţi numărul sau URI-ul ţintă.

În cursul unui apel activ

Căsuţă vocală

Jabber

Adăugarea unei persoane de contact în
conferinţă

Atingeţi o adresă de e-mail, un număr de telefon sau o
adresă IM pentru a începe o conversaţie în mediul
respectiv.

1. Atingeţi <.

Întâlniri

2. Atingeţi Contacts (Contacte).

Pentru a planifica şi ţine evidenţa evenimentelor,
utilizaţi aplicaţia Întâlniri.

3. Trageţi o persoană de contact din lista de persoane
de contact în apel.
4. Repetaţi procedura, pentru a adăuga şi alţi
participanţi.

Adăugarea unui eveniment
Pentru a adăuga un eveniment în calendar, atingeţi +.

Nu deranjaţi

E-mail

Pentru a activa şi dezactiva funcţia Do Not Disturb
(Nu deranjaţi):

Pentru a trimite şi primi mesaje de e-mail prin mai
multe conturi, utilizaţi aplicaţia E-mail.

1. Atingeţi Do Not Disturb (Nu deranjaţi) pentru a
activa funcţia.

Trimiterea unui mesaj de e-mail

2. Pentru a o dezactiva, atingeţi Do Not Disturb (Nu
deranjaţi) din nou.

Pentru a trimite un mesaj de e-mail, atingeţi + New
Message (+ Mesaj nou).

Setări
Pentru a edita şi particulariza setări şi aplicaţii din
telefon sau pentru a vizualiza User Guide (Ghidul
utilizatorului) şi alte documentaţii, utilizaţi aplicaţia
Setări.

