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1. USB prievadai
2. HDMI lizdai
3. LAN jungtis. Čia prijunkite kompiuterio 

LAN kabelį, kad DX70 ir kompiuteris turėtų 
bendrą LAN jungtį.

4. LAN jungtis
5. Maitinimo lizdas

Rodyti save
Jeigu reikia, bakstelėkite piktogramą Skambinti, tada 
bakstelėkite piktogramą Daugiau (...), esančią viršutiniame 
dešiniajame kampe, ir iš meniu pasirinkite Savęs rodymas.

Persiųsti visus skambučius
1. Jeigu reikia, bakstelėkite piktogramą Skambinti, 

tada bakstelėkite piktogramą Daugiau (...), esančią 
viršutiniame dešiniajame kampe, ir pasirinkite Persiųsti 
visus skambučius.

2. Būsite paraginti nurodyti telefono numerį, kuriuo turi būti 
persiųsti skambučiai. 

3. Kad atšauktumėte funkciją Persiųsti visus skambučius, 
procesą pakartokite.

Įjungti netrukdymo funkciją
Jeigu reikia, bakstelėkite piktogramą Skambinti, tada 
bakstelėkite piktogramą Daugiau (...), esančią viršutiniame 
dešiniajame kampe, ir pasirinkite Netrukdyti. Prieinama 
(ir matoma) tik tada, kai funkciją įjungia administratorius.

Nutildyti skambutį
Paspauskite dešinėje sistemos pusėje esantį mygtuką 
Nutildyti mikrofoną. Jei norite nutildymo būseną atšaukti, 
spauskite dar kartą.

Sustabdyti vaizdo įrašo siuntimą
Pasukite kameros užraktą prieš laikrodžio rodyklę. Jeigu 
norite tęsti vaizdo įrašo siuntimą, pasukite užraktą pagal 
laikrodžio rodyklę.

Balso paštas
Šviečianti laukiančio pranešimo piktograma rodo, kad gavote 
naują balso pranešimą.

Jei norite peržiūrėti balso pranešimus:
1. Bakstelėkite Paskutiniai.
2. Bakstelėkite Skambinti į balso paštą.

Jei norite paleisti balso pranešimą:
Bakstelėkite Leisti.

	Kamera su privatumo apsaugos užraktu: pasukite 
prieš laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte, arba pagal 
laikrodžio rodyklę, kad atidarytumėte

	Mikrofono nutildymo mygtukas ir garsiakalbio garso 
valdikliai

	Garsiakalbis 

	SD kortelės lizdas ir jungtys ausinėms bei USB. 
Šio USB lizdo srovės stipris siekia net 2 A, todėl per jį 
galima įkrauti atitinkamus prietaisus.

	Įjungimo / išjungimo mygtukas

	Mikrofonas

DX70 gali veikti trimis režimais: viešuoju režimu, 
paprastuoju režimu arba sudėtinguoju režimu. Viešasis 
režimas panašus į kiosko režimą. Apie viešąjį režimą 
šiame vadove nekalbama.

Sudėtinguoju režimu DX70 veikia kaip „Android“ 
planšetinis kompiuteris; tuomet sistemos telefono funkciją 
atlieka programėlė, vadinama skambinimo programėle. 
Veikimo režimus nustato administratorius.

Paprastasis režimas: Galimos šios funkcijos:

 Skambinimas

 Prieiga prie adresatų sąrašo

 Paskutinių skambučių sąrašo rodymas

 Balso pašto pranešimų rodymas

 Kompiuterio rodymas (jei taikytina)

 Nuostatų meniu rodymas 

Sudėtingasis režimas: Norint sistemą naudoti kaip 
telefoną, pirmiausia reikia paleisti skambinimo programėlę. 

Kad paleistumėte skambinimo programėlę, juodos 
apatinės juostos kairiajame kampe bakstelėkite Telefonas 
( ). Telefono piktograma rodoma tik sudėtinguoju režimu.

Įprasti „Android“ naršymo mygtukai (Atgal, Pagrindinis ir 
Paskutinės naudotos programėlės) rodomi, kai įjungta 
skambinimo programėlė.

Pastaba Šio dokumento informacija taikytina, kai sistema 
veikia paprastuoju režimu arba kai įjungta skambinimo 
programėlė.
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Skambinti Konferencinis skambutis

Bakstelėkite Skambučiai – parodyta.

Bakstelėkite viršuje esantį lauką Įvesti 
norint skambinti. Pasirinkite Skaičių 
klaviatūra arba Klaviatūra.

Įveskite vardą arba numerį. Įvedant pasirodys 
galimi atitikmenys. Kairiajame stulpelyje 
bakstelėkite Paskutiniai, Mėgiamiausi, 
Adresatai arba Katalogas, kad viename 
iš tų sąrašų pasirinktumėte, kam skambinti 
(tiesiog bakstelėkite vieną iš jų, kad 
galėtumėte skambinti).

Jeigu norite skambinti, bakstelėkite žalią 
mygtuką Skambinti.

Skambučio metu bakstelėkite Įtraukti.

Bakstelėkite lauką Ieškoti arba skambinti 
norint įtraukti. Taip bus įjungta virtualioji 
klaviatūra, nebent būtumėte prijungę išorinę 
klaviatūrą.

Bakstelėkite lauką Ieškoti arba skambinti 
norint įtraukti. Taip bus įjungta virtualioji 
klaviatūra, nebent būtumėte prijungę išorinę 
klaviatūrą.

Skambučio metu bakstelėkite Persiųsti.

Įveskite vardą arba numerį. Įvedant 
pasirodys galimi atitikmenys. Bakstelėkite 
Skambinti.

Įveskite vardą arba numerį. Įvedant 
pasirodys galimi atitikmenys. Bakstelėkite 
Skambinti.

Bus įjungta esamo skambučio laukimo 
funkcija. Bakstelėkite Sujungti, kad 
sujungtumėte skambučius į konferencinį 
skambutį.

Bus įjungta esamo skambučio laukimo 
funkcija. Bakstelėkite Persiųsti, kad 
užbaigtumėte užduotį.

Kad įtrauktumėte daugiau dalyvių, 
pakartokite 1–4 veiksmus.

Atsijungti nuo konferencinio 
skambučio

Persiųsti skambutį

Bet kuris konferencinio skambučio 
dalyvis gali bet kuriuo metu nuo jo 
atsijungti bakstelėdamas Baigti. Pačiam 
konferenciniam skambučiui tai neturės 
jokios įtakos.

Įjungti skambučio laukimo 
funkciją

Aktyvaus pokalbio laukimo funkcija įjungiama, 
kai atsiliepiate į gautą ar laukiantį skambutį, 
pradedate naują pokalbį arba pradedate 
persiuntimą ar konferenciją. 
Taip pat galite specialiai įjungti skambučio 
laukimo funkciją: 

Patikrinkite, ar paryškintas skambutis, 
kurio laukimo funkciją norite įjungti.

Bakstelėkite Laukimas. 

Bakstelėkite žalią mygtuką Tęsti, kad būtų 
galima jums perskambinti.

Skambučių istorija

Kad peržiūrėtumėte skambučių istoriją, kairiajame 
stulpelyje bakstelėkite Paskutiniai.

Įtraukti paskutinius į adresatus

Bet kurį įrašą iš Paskutiniai galite įtraukti į sąrašą 
Adresatai.

1. Pasirinkite įrašą paskutinių skambučių sąraše.
2. Bakstelėkite piktogramą Išsamiau.
3. Bakstelėkite Įtraukti į adresatus ir 

patvirtinkite.
4. Jeigu reikia, sukurkite naują adresatą arba 

priskirkite įrašą jau esančiam adresatui.
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