Snelle referentiehandleiding voor Cisco DX70
Vooraanzicht en startscherm

Zelfweergave tonen
Uw DX70 gebruikt mogelijk een van de volgende drie
modi: openbare modus, eenvoudige modus of uitgebreide
modus. De openbare modus is vergelijkbaar met een
kioskmodus. De openbare modus wordt niet besproken in
deze handleiding.
In de uitgebreide modus handelt de DX70 als een
Android-tablet. Het telefoongedeelte van de eenheid
is dan een app die de Bel-app wordt genoemd.
Gebruiksmodi worden ingesteld door uw beheerder.
Eenvoudige modus: biedt toegang tot de volgende
functies:

Tik indien nodig op het pictogram Bellen en tik vervolgens
op het pictogram Meer (...) in de rechterbovenhoek en
selecteer Zelfweergave in het menu.

Alle gesprekken doorschakelen
1. Tik indien nodig op het pictogram Bellen en tik vervolgens
op het pictogram Meer (...) in de rechterbovenhoek en
selecteer Alle gesprekken doorschakelen.
2. U wordt gevraagd een doeltelefoonnummer op te geven.
3. Als u Alle gesprekken doorschakelen wilt annuleren,
herhaalt u het proces.

Bellen
Uw lijst met contactpersonen openen

Niet storen inschakelen

De lijst met recente gesprekken weergeven

Tik indien nodig op het pictogram Bellen en tik vervolgens
op het pictogram Meer (...) in de rechterbovenhoek en
selecteer Niet storen. Alleen beschikbaar (en zichtbaar)
wanneer de functie is geactiveerd door uw beheerder.

Voicemail(berichten) weergeven
Pc weergeven (indien van toepassing)
Het menu Instellingen weergeven
Uitgebreide modus: vereist dat u de Bel-app start
voordat u het systeem als telefoon kunt gebruiken.

 Camera met privacysluiter. Draai linksom om te sluiten
en rechtsom om te openen.

 Knop voor het dempen van de microfoon en
volumeknoppen voor de luidspreker

 Luidspreker
 SD-kaartsleuf en headset- en USB-aansluitingen.

Deze USB-socket is van het type met hoog vermogen
(2 A), waardoor deze als oplaadpoort voor geschikte
apparaten kan dienen.

 In-/uitschakelen
 Microfoon

Als u de Bel-app wilt starten, tikt u op Telefoon ( ) in de
linkerhoek van de zwarte balk onderaan. Het Telefoonpictogram wordt alleen weergegeven in de uitgebreide
modus.
De gebruikelijke Android-navigatieknoppen (Terug, Start
en Recent gebruikte apps) worden weergegeven
wanneer de Bel-app actief is.
Opmerking: in de beschrijvingen in dit document wordt
er vanuit gegaan dat het systeem de simpele modus
gebruikt of dat de Bel-app actief is.

Een gesprek dempen
Druk op de knop Microfoon dempen aan de rechterkant
van het systeem. Als u het dempen van een gesprek wilt
opheffen, drukt u opnieuw op de knop.

Uw video-uitzending stoppen
Draai de camerasluiter linksom. Draai de sluiter rechtsom om
de video-uitzending te hervatten.

Voicemail
Het lampje 'Bericht ontvangen' (MWI, Message Waiting Icon)
geeft aan dat u een nieuw voicemailbericht hebt.

Achteraanzicht
1. USB-poorten
2. HDMI-sockets
3. LAN-verbinding. Maak hier verbinding met
uw computer-LAN om ervoor te zorgen
dat uw DX70 en computer dezelfde
LAN-verbinding gebruiken
4. LAN-verbinding
5. Socket voor netvoeding

Uw voicemailberichten beluisteren:
1. Tik op Recent.
2. Tik op Voicemail bellen.
Voicemailbericht beluisteren:
Tik op Afspelen.
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Een oproep plaatsen

Een conferentie maken

Een gesprek doorverbinden

Een gesprek in de wacht zetten

1. Tik op Bellen, zoals weergegeven.

1. Tik vanuit een gesprek op Toevoegen.

1. Tik vanuit een gesprek op Doorverbinden.

Een actief gesprek wordt in de wacht gezet
wanneer u een inkomend gesprek of gesprek in
de wacht opneemt, een nieuw gesprek start, een
gesprek doorschakelt of een conferentie start.

2. Tik op het veld Zoeken of bellen om toe
te voegen. Hiermee wordt het virtuele
toetsenbord geactiveerd, tenzij u een
extern toetsenbord hebt aangesloten.

2. Tik op het veld Zoeken of bellen om toe
te voegen. Hiermee wordt het virtuele
toetsenbord geactiveerd, tenzij u een
extern toetsenbord hebt aangesloten.

U kunt ook zelf een gesprek in de wacht zetten:

3.

Toets de naam of het nummer in.
Mogelijke overeenkomsten worden tijdens
het typen weergegeven. Tik op Bellen.

3. Toets de naam of het nummer in.
Mogelijke overeenkomsten worden tijdens
het typen weergegeven. Tik op Bellen.

4.

Huidig gesprek wordt in de wacht gezet.
Tik op Samenvoegen om de gesprekken
samen te voegen in een conferentie.

4. Huidig gesprek wordt in de wacht gezet.
Tik op Doorverbinden om de taak te
voltooien.

2. Tik op het veld Typ om te bellen
bovenaan. Selecteer Toetsenblok of
Toetsenbord.

1. Markeer het gesprek dat u in de wacht
wilt zetten.
2. Tik op Wacht.

3. Tik op de groene knop Hervatten om het
gesprek terug te halen.

Gespreksgeschiedenis
Tik op Recent in de linkerkolom om uw
gespreksgeschiedenis weer te geven.

3. Toets een naam of nummer in. Mogelijke
overeenkomsten worden tijdens het typen
weergegeven. Of tik op Recent, Favorieten,
Contactpersonen of Adressenlijst in de
linkerkolom om te selecteren wie je uit deze
lijsten wilt bellen (tik op degene die u wilt
bellen).

4. Tik op de groene knop Bellen om de
oproep te plaatsen.

5.

Herhaal stap 1 t/m 4 om meer deelnemers
toe te voegen.

Een conferentie verlaten
Alle conferentiedeelnemers kunnen de
conferentie op elk gewenst moment verlaten
door op Beëindigen te tikken. Dit heeft
geen invloed op de conferentie zelf.

Recent-items aan
Contactpersonen toevoegen
U kunt alle items van Recent aan uw lijst met
Contactpersonen toevoegen.
1. Selecteer een item in Recent.
2. Tik op het pictogram Details.
3. Tik op Toevoegen aan Contactpersonen
en bevestig.
4. Maak indien nodig een nieuw
contactpersoon of wijs het item toe aan een
bestaand contactpersoon.
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