
CisCo DX70 מדריך עזר מהיר

מבט קדמי והמסך הראשי

תצוגה אחורית

הצגת תצוגה עצמית
הקש על הסמל שיחה, במקרה הצורך, ולאחר מכן הקש על הסמל עוד 

)...( בפינה השמאלית העליונה ובחר את תצוגה עצמית מהתפריט.

העברת כל השיחות
1. הקש על הסמל שיחה, במקרה הצורך, ולאחר מכן הקש על הסמל עוד 

)...( בפינה השמאלית העליונה ובחר את העברת כל השיחות.

2. תתבקש לציין מספר טלפון ייעודי.

3. כדי לבטל את העברת כל השיחות, חזור על התהליך.

הפעלה של התכונה 'נא לא להפריע'
הקש על הסמל שיחה, במקרה הצורך, ולאחר מכן הקש על הסמל עוד 

)...( בפינה השמאלית העליונה ובחר את אל תפריע. זמין )וגלוי( רק 
כשהתכונה הופעלה על ידי מנהל המערכת.

השתקת שיחה
לחץ על הלחצן השתקת מיקרופון בצד שמאל של המערכת. כדי לבטל 

השתקה של שיחה, לחץ שוב.

עצירת שידור וידאו
סובב את צמצם המצלמה נגד כיוון השעון. כדי להמשיך בשידור הווידאו, 

סובב את הצמצם בכיוון השעון.

דואר קולי
נורית סמל 'הודעה ממתינה' )MWI( מציינת שמחכה לך הודעה קולית 

חדשה.

כדי להציג את ההודעות הקוליות:
1. הקש על שיחות אחרונות.

2.  הקש על דואר קולי של שיחות.

השמעת ההודעה הקולית:
הקש על השמע. 

המכשיר DX70 יכול לפעול בשלושה מצבים: מצב ציבורי, מצב פשוט 
או מצב משופר. מצב ציבורי דומה למצב קיוסק. מצב ציבורי אינו 

מכוסה על ידי מדריך זה.
ב'מצב משופר', ה-DX70 פועל כמו טאבלט אנדרואיד, וחלק הטלפון 

של היחידה הוא יישום שמתייחסים אליו כאל יישום 'שיחה'. מצבי 
הפעולה מוגדרים על ידי מנהל המערכת.

מצב פשוט: מספק גישה לפונקציות הבאות:
  ביצוע שיחות

  גישה לרשימת אנשי קשר

  הצגת רשימה של שיחות אחרונות

  הצגת דואר קולי )הודעות(

  הצגת המחשב )אם ישים(

  הצגת תפריט 'הגדרות'

מצב משופר: מחייב הפעלה של יישום 'שיחה' כדי להשתמש במערכת 
בתור טלפון.

( בפינה הימנית של  כדי להפעיל את יישום 'שיחה', הקש על טלפון )
הסרגל התחתון השחור. סמל הטלפן מוצג במצב 'משופר' בלבד.

לחצני הניווט הרגילים של אנדרואיד )הקודם, מסך ראשי ויישומים 
אחרונים( מוצגים כשיישום 'שיחה' פועל.

הערה התיאורים המסופקים במסמך זה מניחים שהמערכת נמצאת 
במצב 'פשוט' או שהיישום 'שיחה' פועל. מצלמה עם צמצם פרטיות, סובב נגד כיוון השעון כדי לסגור, ובכיוון 

השעון כדי לפתוח

לחצן השתקת מיקרופון ופקדי עוצמת קול של רמקול

רמקול

 USB-שקע ה .USB-ומחברים עבור אוזניות ו SD חריץ של כרטיס
הזה הוא מסוג של זרם גבוה )2 אמפר(, המאפשר לו לשמש כיציאת 

טעינה למכשירים מתאימים.

הפעלה/כיבוי

מיקרופון

USB 1. יציאות
HDMI 2. שקעי

3. חיבור LAN. חבר כאן את ה-LAN של המחשב כדי 
     לאפשר ל-DX   ולמחשב לחלוק חיבור LAN משותף

LAN 4. חיבור
5. שקע אספקת מתח.
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יצירת שיחת ועידהביצוע שיחה

עזיבת שיחת ועידה

כדי להעביר שיחה למצב החזקההעברת שיחה

יומן שיחות

הוספת שיחות אחרונות לאנשי קשר

שיחה פעילה עוברת למצב החזקה בכל פעם שעונים 
על שיחה נכנסת או מוחזקת, מתחילים שיחה חדשה, 

או יוזמים העברה או שיחת ועידה.
כדי להעביר שיחה למצב החזקה:

כדי להציג את היסטוריית השיחות, הקש על שיחות 
אחרונות בעמודה הימנית.

ניתן להוסיף כל רשומה משיחות אחרונות אל רשימת  
אנשי קשר.

1. בחר רשומה ב'שיחות אחרונות'.
2. הקש על הסמל פרטים.

3. הקש על הוסף לאנשי קשר ואשר
4. צור איש קשר חדש, במקרה הצורך, או הקצה את 

     הרשומה לאיש קשר קיים.

הקש על שיחות כפי שמוצג.

הקש על השדה הקלד כדי להתקשר בחלק העליון 
של המסך. בחר לוח מקשים או מקלדת .

הקש על הלחצן הירוק שיחה כדי לבצע את השיחה.

הקלד את השם או המספר. התאמות אפשריות יצוצו 
בעת ההקלדה. לחלופין, הקש על שיחות אחרונות, 
מועדפים, אנשי קשר או ספרייה בעמודה הימנית 

כדי לבחור למי להתקשר מרשימות אלה )פשוט 
הקש על מי שברצונך להתקשר אליו(.

משיחה, הקש על הוסף

כל משתתף בשיחת ועידה יכול לעזוב את 
שיחת הוועידה בכל עת באמצעות הקשה על 

סיום. פעולה זו לא תשפיע על שיחת הוועידה.

הקש על השדה חיפוש או שיחה להוספה. פעולה 
זו תעלה את המקלדת הווירטואלית, אלא אם 

מחוברת מקלדת חיצונית.

הקש על השדה חיפוש או שיחה להוספה. פעולה 
זו תעלה את המקלדת הווירטואלית, אלא אם 

מחוברת מקלדת חיצונית.

הקלד את השם או המספר. התאמות אפשריות 
יצוצו בעת ההקלדה.הקש על שיחה.

השיחה הנוכחית תועבר למצב החזקה. הקש על  
העברה כדי להשלים את המשימה.

השיחה הנוכחית תועבר למצב החזקה. הקש על  
מיזוג כדי לשלב את השיחות לשיחת ועידה.

חזור על צעדים 1-4 כדי לכלול משתתפים נוספים.

הקש על החזק.
הקלד את השם או המספר. התאמות אפשריות 

יצוצו בעת ההקלדה.הקש על שיחה.

ודא שהשיחה שאתה רוצה להעביר למצב 
החזקה מוארת.

הקש על הלחצן הירוק המשך כדי לחזור אל 
השיחה.

משיחה, הקש על העבר


