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Konfigurácia telefónu

Pohyby

Po prvom zapnutí telefónu sa zobrazí výzva na jeho
konfiguráciu. Ak správca nakonfiguroval telefón
za vás, niektoré alebo žiadne z týchto krokov sa
nezobrazia.

Pohyb

Činnosť

Ťuknite

Dotykovú obrazovku stláčajte
končekom prsta.

Na kontakt v telefóne

1. Vyberte bezdrôtovú sieť, zadajte svoje údaje a
ťuknite na položku Pripojiť.

Ťuknutie a
podržanie

Ťuknite a počkajte dve sekundy.

1. Ťuknite na položku Kontakty.

2. Zadajte nastavenia servera TFTP a ťuknite na
položku Pokračovať. Ak je k dispozícii
aktualizovaný firmvér, nainštaluje sa a telefón sa
reštartuje.

Potiahnutie

Ťuknite a posuňte.

Pretiahnutie

Ťuknite a podržte, potom posuňte.

Dvojité
ťuknutie

Ťuknite dvakrát rýchlo po sebe.

Otvorenie
roztiahnutím

Ťuknite dvoma prstami, potom
posuňte prsty od seba.

2. Zadajte číslo alebo URI.

Zatvorenie
stiahnutím

Ťuknite dvoma prstami, potom
posuňte prsty k sebe.

Pomocou slúchadla

3. Na úvodnej obrazovke vyberte položku Začnite a
postupujte podľa pokynov pre samoinštaláciu,
konfiguráciu aplikácie a výber kódu PIN alebo
hesla.
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K telefónu môžete pripojiť položky príslušenstva
ako napr. externý monitor cez port HDMI,
klávesnicu a myš cez porty USB a náhlavnú
súpravu alebo mobilný telefón cez rozhranie
Bluetooth.
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Odomknutie obrazovky

Ťuknite na položku Späť, ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu stránku alebo
aplikáciu, prípadne ak chcete zrušiť
klávesnicu na obrazovke.

Pre odomknutie obrazovky zadajte váš kód PIN
alebo heslo a stlačte #.

Ťuknite na položku Domov, ak chcete
zobraziť domovskú obrazovku.

Pomocou slúchadla

Režimy telefónu

Ťuknite na položku Najnovšie, ak chcete
zobraziť zoznam naposledy použitých
aplikácií.

Podržanie druhého hovoru na rovnakej linke

Kamera
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Displej telefónu

10 Konferenčný hovor
11 Zastaviť video

4

Klávesnica

12 Reproduktor

5

Slot na kartu
microSD

13 Stíšenie hovoru

6

Uzamknúť

14 Náhlavná súprava

7

Prepojenie

15 Hlasitosť

Váš telefón funguje v rôznych režimoch tak, ako
určil váš správca systému.
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Koniec hovoru

16 Slúchadlo s MWI

•

Zdokonalený režim - v zdokonalenom režime
sú dostupné všetky funkcie.

Miniaplikácie

•

Jednoduchý režim - v jednoduchom režime máte
prístup len k úvodnej obrazovke, k aplikácii
hovorov a k aplikácii nastavení.

Pomocou miniaplikácií máte prístup k funkciám
telefónu a ostatným aplikáciám na domovskej
obrazovke.

•

Verejný režim - vo verejnom režime máte
prístup len k aplikácii hovorov.

Ak chcete pridať miniaplikáciu na domovskú
obrazovku:

Podržanie hovoru
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Bezpečnostný slot 6

Port počítača

2

Port microUSB

7

Prídavný port

3

Linkový vstup/
výstup

8

Port USB

4

Napájanie

5

Sieťový port

9

HDMI

.

Koniec
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Pomocou reproduktoru

Ikona Činnosť
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3. Ťuknite na položku Volať.

Navigácia

Spínač uzávierky

2

2. Vyberte kontakt.

Stlačte
a zadajte číslo alebo URI. Ak
svieti, stlačte položku Nový hovor a zadajte číslo
alebo URI.
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Uskutočnenie hovoru

1. Stlačte tlačidlo

Príslušenstvo
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Aplikácia hovorov

1. Ťuknite na

.

2. Ťuknite na položku Miniaplikácie.
3. Ťuknite na miniaplikáciu a podržte ju.
4. Pretiahnite miniaplikáciu do prázdneho priestoru
na domovskej obrazovke.

Pomocou reproduktoru
Stlačte tlačidlo

Stlačte tlačidlo

Stlačte tlačidlo
sa k nemu vráťte.

alebo

alebo

.

.

. Ak je hovor podržaný, najprv
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Prijatie hovoru

Presmerovanie volaní

História hovorov

Ak chcete prijať hovor, zdvihnite slúchadlo. Prípadne
ťuknite na položku Prijať.

Ak chcete presmerovať vaše volania:

Ak chcete zobraziť históriu vašich hovorov, ťuknite na
položku Najnovšie.

Pomocou reproduktoru
Stlačte tlačidlo
Prijať.

alebo ťuknite na položku

1. Ťuknite na

a zadajte cieľové číslo alebo URI.

Hlasová pošta

Začatie konverzácie

Prepojenie

Indikátor čakajúcej správy (MWI) na slúchadle
signalizuje, že máte nový hlasový odkaz. Ak chcete
zobraziť hlasové správy:

1. Ak chcete začať konverzáciu, ťuknite na meno
kontaktu.

1. Stlačte tlačidlo

Stlačte tlačidlo
. Prípadne ak
stlačte tlačidlo Prijať.

svieti,

Počas aktívneho hovoru
Ťuknite na položku Prijať.

Presmerovanie volania do hlasovej schránky
Ťuknite na položku Odkloniť.

1. Ťuknite na položku Najnovšie.

.

2. Zadajte cieľové číslo alebo URI.
3. Ak chcete dokončiť prepojenie, stlačte tlačidlo
znovu alebo zrušte stlačením tlačidla
Koniec.
4. Ak má váš telefón povolené prepojenie aj pri
zavesení, prepojenie dokončíte zavesením.

Konferenčný hovor
Vytvorenie konferenčného hovoru:

Stíšenie hovoru

1. Pri hovore stlačte tlačidlo

Ak chcete stíšiť hovor:

2. Zadajte číslo alebo URI účastníka.

1. Stlačte tlačidlo

.

.

3. Počkajte na spojenie hovoru.

2. Ak chcete zrušiť stíšenie hovoru, znovu stlačte
.

4. Ak chcete pridať do vášho hovoru ďalšieho
znovu.
účastníka, stlačte tlačidlo

Zastaviť video

5. Ak chcete pridať viacerých účastníkov, opakujte
kroky 1 až 4.

Ak chcete zastaviť prenos videa:
1. Stlačte tlačidlo

.

2. Ak chcete obnoviť prenos videa, znovu stlačte
.

Ak chcete podržať hovor:
1. Uistite sa, že hovor, ktorý chcete podržať, je
zvýraznený.
2. Stlačte tlačidlo

Pridanie kontaktu do konferenčného hovoru

.

Viacero hovorov
Aktívny hovor sa podrží vždy, keď prijmete
prichádzajúci alebo podržaný hovor, začnete nový
hovor, prípadne ak iniciujete prenos alebo konferenčný
hovor.

Cisco WebEx

Prehranie hlasovej správy

Ak sa chcete zúčastniť na stretnutiach WebEx, použite
aplikáciu WebEx.

Ťuknite na položku Prehrať.

Účastníci môžu počas stretnutia WebEx:

Ostatné aplikácie

•

Pripojiť sa k zvukovej konferencii

•

Sledovať zdieľané prezentácie

Kontakty

•

Vidieť a chatovať s ostatnými účastníkmi

Ak si chcete pozrieť vaše kontakty, ťuknite na položku
Kontakty.

Nastavenia

Aplikácia Quick Contact Badge
Ťuknite na symbol jedného z vašich lokálnych
kontaktov. Ak v dolnom rohu uvidíte šípku, aplikácia
Quick Contact Badge je k dispozícii.
Ťuknite na e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo
adresu IM, ak chcete začať konverzáciu
prostredníctvom daného média.

Stretnutia

2. Ťuknite na položku Kontakty.

Na plánovanie vašich udalostí a uchovávanie
záznamov o nich použite aplikáciu stretnutí.

4. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, zopakujte
tento postup.

Funkcia Nerušiť

Pridanie udalosti
Ak chcete do vášho kalendára pridať udalosť, ťuknite
na položku +.

Zapnutie a vypnutie funkcie Nevyrušovať:

E-mail

1. Ťuknite na položku Nerušiť, čím ju zapnete.

Ak chcete odosielať a prijímať e-mailové správy z
viacerých kont, použite aplikáciu E-mail.

2. Ak ju chcete vypnúť, ťuknite na položku Nerušiť
znovu.

2. Ťuknite na položku Chat.

2. Ťuknite na položku Správy.

1. Ťuknite na <.
3. Presuňte kontakt zo zoznamu kontaktov, ktorý
chcete zavolať.

Podržanie hovoru

Ak chcete chatovať s vašimi kontaktmi a aktualizovať
váš status, použite aplikáciu Jabber.

2. Ak chcete zrušiť presmerovanie volaní, ťuknite na
znovu.
položku

Prepojenie hovoru:

Pomocou slúchadla

Jabber

Odoslanie e-mailovej správy
Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na
položku + Nová správa.

Ak chcete upraviť a prispôsobiť si nastavenia telefónu
a aplikácii, prípadne ak si chcete pozrieť Príručku pre
používateľa a ostatnú dokumentáciu, použite aplikáciu
Nastavenia.

