Cisco DX70 īsā atsauču rokasgrāmata
Skats no priekšas un sākuma ekrāns

Pašskata parādīšana
Modeli DX70 var lietot vienā no trim režīmiem: publiskajā,
vienkāršajā vai uzlabotajā režīmā. Publiskais režīms ir
līdzīgs tālruņa automāta režīmam. Publiskais režīms šajā
rokasgrāmatā netiek aplūkots.

Pieskarieties ikonai Zvanīt, ja nepieciešams, pēc tam
augšējā labajā stūrī pieskarieties ikonai Citi (...) un izvēlnē
atlasiet Pašskats.

Uzlabotajā režīmā modelis DX70 darbojas kā Android
planšetdators, iekārtas tālruņa daļa tad ir lietotne, ko
sauc par zvanīšanas lietotni. Darbības režīmus iestata
administrators.

Visu zvanu pāradresācija

Vienkāršais režīms. Nodrošina piekļuvi šādām funkcijām:

2. Jums tiks prasīts norādīt mērķa tālruņa numuru.

Zvanu veikšana
Piekļuve adresātu sarakstiem
Neseno zvanu saraksta parādīšana
Balss pasta (ziņojumu) parādīšana
Datora skatīšana (ja attiecas)

1. Pieskarieties ikonai Zvanīt, ja nepieciešams, pēc tam
augšējā labajā stūrī pieskarieties ikonai Citi (...) un atlasiet
Pāradresēt visus zvanus.
3. Lai atceltu funkciju Pāradresēt visus zvanus, atkārtojiet
šo procesu.

Režīma Netraucēt ieslēgšana
Pieskarieties ikonai Zvanīt, ja nepieciešams, pēc tam
augšējā labajā stūrī pieskarieties ikonai Citi (...) un atlasiet
Netraucēt. Šī funkcija ir pieejama (un redzama) tikai tad, kad
to ir aktivizējis administrators.

Iestatījumu izvēlnes skatīšana
Uzlabotais režīms. Pirms sistēmas lietošanas tālruņa
funkcijā ir jāpalaiž zvanīšanas lietotne.
Lai palaistu zvanīšanas lietotni, melnās apakšējās joslas
kreisajā stūrī pieskarieties vienumam Tālrunis ( ).
Tālruņa ikona tiek parādīta tikai uzlabotajā režīmā.

 Kamera ar privātuma aizslēgu; pagrieziet pretēji

Kad darbojas zvanīšanas lietotne, ir redzamas parastās
Android navigācijas pogas (Atpakaļ, Sākums un Nesen
izmantotās lietotnes).

 Mikrofona skaņas izslēgšanas poga un skaļruņu

Piezīme. Šajā dokumentā sniegtajos aprakstos tiek
pieņemts, ka sistēma darbojas vai nu vienkāršajā režīmā,
vai ir palaista zvanīšanas lietotne.

pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai aizvērtu,
un pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai atvērtu
skaļuma regulēšanas ierīces

 Skaļrunis
 SD kartes slots un savienotāji austiņām un USB. Šī ir

Sistēmas labajā pusē nospiediet pogu Mikrofona skaņas
izslēgšana. Lai ieslēgtu zvana skaņu, nospiediet to vēlreiz.

Videopārraides apturēšana
Pagrieziet kameras aizslēgu pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam. Lai atsāktu videopārraidi, pagrieziet aizslēgu
pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Balss pasts
Degoša ziņojuma gaidīšanas ikona (Message Waiting Icon —
MWI) norāda, ka jums ir jauns balss ziņojums.

liela strāvas stipruma (2 A) USB ligzda, ko var izmantot
par piemērotu ierīču uzlādes portu.

 Strāvas ieslēgšana/izslēgšana
 Mikrofons

Zvana skaņas izslēgšana

Balss ziņojumu apskate:
1. Pieskarieties vienumam Nesenie.

Skats no aizmugures

2. Pieskarieties Zvanīt balss pastam.
Balss ziņojuma atskaņošana:

1. USB porti
2. HDMI ligzdas
3. LAN savienojums. Pievienojiet sava datora
LAN šeit, lai iekārta DX70 un dators lietotu
kopēju LAN savienojumu.
4. LAN savienojums
5. Strāvas padeves ligzda

Pieskarieties Atskaņot.
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Zvana veikšana

Apspriedes izveidošana

Zvana pārsūtīšana

Zvana aizturēšana

1. Pieskarieties Zvani, kā parādīts attēlā.

1. No zvana pieskarieties Pievienot.

1. No zvana pieskarieties Pārsūtīt.

Aktīvais zvans tiek aizturēts, tiklīdz atbildat uz
ienākošu vai aizturētu zvanu, sākat jaunu zvanu,
uzsākat pārsūtīšanu vai apspriedes zvanu.

2. Pieskarieties augšā laukam Rakstīt, lai
zvanītu. Atlasiet Tastatūra vai Pilnā
tastatūra.

2. Pieskarieties laukam Meklēt vai zvanīt, lai
pievienotu. Tiks parādīta virtuālā tastatūra,
ja vien nebūs pievienota ārējā tastatūra.

2. Pieskarieties laukam Meklēt vai zvanīt, lai
pievienotu. Tiks parādīta virtuālā tastatūra,
ja vien nebūs pievienota ārējā tastatūra.

3.

Ievadiet vārdu vai numuru. Rakstīšanas
laikā tiks parādītas iespējamās atbilsmes.
Pieskarieties vienumam Zvanīt.

3. Ievadiet vārdu vai numuru. Rakstīšanas
laikā tiks parādītas iespējamās atbilsmes.
Pieskarieties vienumam Zvanīt.

4.

Pašreizējais zvans tiks aizturēts.
Pieskarieties Apvienot, lai apvienotu
zvanus apspriedē.

4. Pašreizējais zvans tiks aizturēts.
Pieskarieties Pārsūtīt, lai pabeigtu
uzdevumu.

Varat arī ar nodomu pārslēgt zvanu aizturētā
režīmā:
1. Pārliecinieties, vai zvans, ko vēlaties
aizturēt, ir iezīmēts.
2. Pieskarieties Aizturēt.

3. Pieskarieties zaļajai pogai Atsākt, lai
atgūtu zvanu atpakaļ.

Zvanu vēsture
Lai apskatītu zvanu vēsturi, kreisajā kolonnā
pieskarieties vienumam Nesenie.
3. Ierakstiet vārdu vai numuru. Rakstīšanas laikā
tiks parādītas iespējamās atbilsmes. Varat
arī kreisajā kolonnā pieskarties Nesenie,
Izlases, Adresāti vai Saraksts, lai kādā
no šiem sarakstiem atlasītu, kam zvanīt
(lai piezvanītu, vienkārši pieskarieties kādam).

5.

Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai iekļautu vairāk
dalībnieku.

Apspriedes pamešana
Jebkurš no apspriedes dalībniekiem jebkurā
laikā var pamest apspriedi, pieskaroties
vienumam Beigt. Tas pašu apspriedi
neietekmēs.

4. Lai veikti zvanu, pieskarieties zaļajai pogai
Zvanīt.

Neseno zvanītāju pievienošana
adresātiem
Jebkuru sadaļas Nesenie ierakstu var pievienot
sarakstam Kontakti.
1. Atlasiet ierakstu sadaļā Nesenie.
2. Pieskarieties ikonai Informācija.
3. Pieskarieties Pievienot adresātiem un
apstipriniet.
4. Ja nepieciešams, izveidojiet jaunu kontaktu,
vai arī piešķiriet ierakstu jau esošam.
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