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Cisco DX70 دليل المرجع السريع لجهاز

Cisco DX70 دليل المرجع السريع لـ D1512802
 تم إصداره باللغة العربية في سبتمبر 2014

1 .USB منفذا
2 .HDMI مآخذ
منفذ توصيل LAN. قم بتوصيل شبكة LAN في الكمبيوتر . 3

لديك هنا حتى تتيح توصيل جهاز DX70 والكمبيوتر باتصال 
LAN مشترك

4 .LAN منفذ توصيل
مأخذ مزود الطاقة.. 5

إظهار العرض الذاتي
انقر فوق الرمز مكالمة عند الحاجة، ثم انقر فوق الرمز مزيد )...( في الركن العلوي 

األيسر وحدد عرض ذاتي من القائمة.

إعادة توجيه كل المكالمات
انقر فوق الرمز مكالمة عند الحاجة، ثم انقر فوق الرمز مزيد )...( في الركن . 1

العلوي األيسر وحدد إعادة توجيه كل المكالمات.
سيطلب منك تحديد رقم الهاتف الهدف. . 2
إللغاء إعادة توجيه كل المكالمات، كرر هذه العملية.. 3

تشغيل ميزة عدم اإلزعاج
انقر فوق الرمز مكالمة عند الحاجة، ثم انقر فوق الرمز مزيد )...( في الركن العلوي 
األيسر وحدد ميزة عدم اإلزعاج. وتكون هذه الميزة متاحة )وظاهرة( فقط عندما يقوم 

المسؤول لديك بتنشيطها.

كتم صوت المكالمة
اضغط الزر كتم الميكروفون في الجانب األيسر من النظام. إللغاء كتم صوت مكالمة، 

اضغط مرة أخرى.

إيقاف إرسال الفيديو
أدر مصراع الكاميرا عكس اتجاه عقارب الساعة. ولمتابعة إرسال الفيديو، أدر المصراع 

في اتجاه عقارب الساعة.

البريد الصوتي
يوضح ضوء رمز انتظار الرسالة )MWI( أن لديك رسالة صوتية جديدة.

لالستماع إلى الرسائل الصوتية:
انقر فوق الرسائل الحديثة.. 1
انقر فوق اتصال بالبريد الصوتي.. 2

تشغيل الرسائل الصوتية:
انقر فوق تشغيل.

كاميرا مزودة بمصراع خصوصية، حيث تتم إدارة المصراع عكس اتجاه  	
عقارب الساعة لإلغالق وفي اتجاه عقارب الساعة للفتح

أدوات التحكم في كتم الميكروفون ومستوى مكبر الصوت 	
مكبر الصوت  	

فتحة بطاقة SD والموصالت لسماعة الرأس ومنفذ USB. ويعد مأخذ USB هذا  	
من النوع مرتفع التيار )2 أمبير( مما يسمح باستخدامه كمنفذ شحن لألجهزة المناسبة.

تشغيل/إيقاف 	
ميكروفون 	

 يمكن أن يعمل DX70 لديك بثالثة أوضاع: الوضع "عام" أو الوضع "بسيط" 
 أو الوضع "محّسن". الوضع العام يشبه وضع kiosk. ال يشمل هذا الدليل 

الوضع "عام".

 ،Android في الوضع "محّسن" كجهاز لوحي يعمل بنظام التشغيل DX70 يعمل
ثم يعمل جزء الهاتف من الوحدة كتطبيق يشار إليه بتطبيق "المكالمات". يقوم مسؤول 

النظام لديك بإعداد أوضاع التشغيل.

الوضع "بسيط": يتيح الوصول إلى الوظائف التالية:

إجراء المكالمات  

الوصول إلى قائمة جهات االتصال الخاصة بك  

عرض قائمة المكالمات الحديثة  

عرض أي بريد صوتي )رسائل(  

عرض الكمبيوتر )إذا كان متوفًرا(  

عرض القائمة "إعدادات"   

الوضع "محّسن": يتطلب بدء تشغيل "تطبيق المكالمات" قبل استخدام النظام كهاتف. 

( في الركن األيمن من الشريط  لبدء تشغيل "تطبيق المكالمات" انقر فوق هاتف )
السفلي األسود. ال ُيظهر الرمز "هاتف" سوى الوضع "محّسن".

تظهر أزرار التنقل المعتادة في نظام التشغيل Android )سابق والصفحة الرئيسية 
والتطبيقات المستخدمة حديًثا( عند تشغيل "تطبيق المكالمات".

مالحظة يفترض الوصف المتوفر في هذا المستند أن النظام إما يعمل بالوضع "بسيط" 
أو أن "تطبيق المكالمات" قيد التشغيل.
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إنشاء اتصال جماعيإجراء مكالمة

انقر فوق مكالمات كما هو موضح.

انقر فوق الحقل اكتب إلجراء مكالمة في الجزء العلوي. 
حدد لوحة المفاتيح الرقمية أو لوحة المفاتيح.

اكتب االسم أو الرقم. ستظهر لك تطابقات محتملة أثناء الكتابة. 
ويمكنك بدالً من ذلك أن تنقر على المكالمات الحديثة أو مفضلة 
أو جهات االتصال أو الدليل من العمود األيمن لتحدد بمن تتصل 

من هذه القوائم )انقر فوق عنصر واحد فقط لتجري مكالمة(.

انقر فوق الزر األخضر مكالمة إلجراء مكالمة.

من مكالمة انقر فوق إضافة.

انقر فوق الحقل بحث أو إضافة مكالمة. سُيظهر ذلك لوحة المفاتيح 
االفتراضية ما لم يكن لديك لوحة مفاتيح خارجية موصلة.

انقر فوق الحقل بحث أو إضافة مكالمة. سُيظهر ذلك لوحة المفاتيح 
االفتراضية ما لم يكن لديك لوحة مفاتيح خارجية موصلة.

من مكالمة انقر فوق تحويل.

أدخل االسم أو الرقم. ستظهر لك تطابقات محتملة أثناء الكتابة. 
انقر فوق مكالمة.

سيتم وضع المكالمة الحالية قيد االنتظار. انقر فوق تحويل 
إلكمال المهمة.

وضع مكالمة قيد االنتظارتحويل مكالمة

يتم وضع أي مكالمة نشطة قيد االنتظار عندما ترد على مكالمة واردة 
أو مكالمة في وضع االنتظار أو عندما تجري مكالمة جديدة أو تحول 

مكالمة أو تجري اتصاالً جماعًيا. 
ويمكنك أيًضا وضع أي مكالمة قيد االنتظار باتباع اإلجراءات التالية: 

تأكد من تمييز المكالمة التي تريد وضعها قيد االنتظار.

انقر فوق انتظار. 

انقر فوق الزر األخضر متابعة للرجوع إلى المكالمة.

تاريخ المكالمات

لعرض تاريخ المكالمات، انقر فوق المكالمات الحديثة في العمود األيمن.

إضافة المكالمات الحديثة إلى جهات االتصال

يمكنك إضافة أي إدخال من المكالمات الحديثة إلى قائمة جهات االتصال.

حدد أي إدخال من المكالمات "الحديثة".. 1

انقر فوق الرمز تفاصيل.. 2
انقر فوق إضافة إلى جهات االتصال وأكد األمر.. 3
قم بإنشاء جهة اتصال جديدة، إذا لزم األمر، أو قم بتعيين اإلدخال . 4

إلى جهة اتصال موجودة بالفعل.
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أدخل االسم أو الرقم. ستظهر لك تطابقات محتملة أثناء الكتابة. 
انقر فوق مكالمة.

سيتم وضع المكالمة الحالية قيد االنتظار. انقر فوق دمج لدمج 
المكالمات في اتصال جماعي.

كرر الخطوات من 1 إلى 4 إلضافة المزيد من المشاركين.

الخروج من اتصال جماعي
 يستطيع أي مشارك الخروج من أي اتصال جماعي في 
 أي وقت عن طريق النقر فوق إنهاء. ولن يؤثر ذلك على 

االتصال الجماعي.
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