
Pohľad spredu a úvodná obrazovka

Pohľad zozadu

Rýchla referenčná príručka pre model Cisco DX70

D1512802  Rýchla referenčná príručka pre model DX70 značky Cisco
 Slovenčina vytvorená v októbri 2014

1. Porty USB
2. Zásuvky HDMI
3. Pripojenie LAN. Pripojte LAN vášho počítača 

sem, aby ste umožnili vášmu modelu DX70 
a počítaču zdieľať spoločné pripojenie LAN.

4. Pripojenie LAN
5. Zásuvka sieťového napájania

Zobrazenie pohľadu na seba samého
Ťuknite na ikonu Volať, ak je to potrebné, potom ťuknite na 
ikonu Viac (...) v pravom hornom rohu a vyberte možnosť 
Autoportrét z ponuky.

Presmerovanie všetkých hovorov
1. Ťuknite na ikonu Volať, ak je to potrebné, potom ťuknite 

na ikonu Viac (...) v pravom hornom rohu a vyberte 
položku Presmerovať všetky hovory.

2. Budete vyzvaný na zadanie cieľového telefónneho čísla. 
3. Aby ste zrušili možnosť Presmerovať všetky hovory, 

zopakujte proces.

Zapnutie funkcie Nerušiť
Ťuknite na ikonu Volať, ak je to potrebné, potom ťuknite na 
ikonu Viac (...) v pravom hornom rohu a vyberte položku 
Nerušiť. Dostupné (a viditeľné) len vtedy, keď vám funkciu 
aktivoval správca.

Vypnutie zvuku hovoru
Stlačte tlačidlo Vypnúť zvuk mikrofónu na pravej strane 
systému. Ak chcete zrušiť vypnutie zvuku hovoru, znovu 
stlačte tlačidlo.

Zastavenie prenosu videa
Otočte uzávierku kamery proti smeru otáčania hodinových 
ručičiek. Ak chcete pokračovať v prenose videa, otočte 
uzávierku v smere hodinových ručičiek.

Hlasová pošta
Svetlo ikony čakajúcej správy (MWI) naznačuje, že máte 
novú hlasovú správu.

Ak chcete zobraziť hlasové správy:
1. Ťuknite na položku Najnovšie.
2. Ťuknite na položku Volať hlasovú schránku.

Prehranie hlasovej správy:
Ťuknite na položku Prehrať.

	Kamera s clonou na ochranu súkromia, otočte proti 
smeru otáčania hodinových ručičiek na zatvorenie 
a v smere hodinových ručičiek na otvorenie

	Tlačidlo vypnutia zvuku mikrofónu a ovládacie prvky 
hlasitosti hlasitého odposluchu

	Hlasitý odposluch 

	Priečinok na kartu SD a konektory pre náhlavnú 
súpravu a USB. Táto zásuvka USB je typu s vysokým 
prúdom (2 A), ktorá umožňuje, aby fungovala ako port 
pre nabíjanie vhodných zariadení.

	Zapnutie/vypnutie napájania

	Mikrofón

Váš model DX70 môže fungovať v jednom z troch 
režimov: Verejný režim, Jednoduchý režim alebo 
Zdokonalený režim. Verejný režim je podobný s režimom 
stánok. V tejto príručke nie je verejný režim vysvetlený.

V zdokonalenom režime funguje model DX70 ako tablet 
so systémom Android, pričom telefónna časť jednotky je 
potom aplikáciou, ktorá sa označuje ako aplikácia hovorov. 
Prevádzkové režimy nastavuje váš správca.

Jednoduchý režim: Zabezpečuje prístup k nasledujúcim 
funkciám:

 Uskutočňovanie hovorov

 Prístup k zoznamu kontaktov

 Zobrazenie zoznamu posledných hovorov

 Zobrazenie akejkoľvek hlasovej pošty (Správy)

 Zobrazenie počítača (ak je to váš prípad)

 Zobrazenie ponuky nastavení 

Zdokonalený režim: Vyžaduje, aby ste spustili aplikáciu 
hovorov skôr, ako budete môcť systém používať ako 
telefón. 

Aby ste spustili aplikáciu hovorov, ťuknite na položku 
Telefón ( ) v ľavom rohu čierneho spodného panelu. 
Ikona telefónu sa zobrazuje len v zdokonalenom režime.

Keď je aplikácia hovorov spustená, zobrazujú sa bežné 
navigačné tlačidlá (Späť, Domov a Naposledy použité 
aplikácie) systému Android.

Poznámka Popisy poskytnuté v tomto dokumente 
predpokladajú, že systém je v jednoduchom režime alebo 
že je spustená aplikácia hovorov.
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Uskutočnenie hovoru Vytvorenie konferencie

Ťuknite na položku Hovory tak, ako je 
zobrazené.

Ťuknite na políčko Zadať pre hovor 
v hornej časti. Vyberte položku 
Klávesnica (Číselná) alebo Klávesnica.

Napíšte meno alebo číslo. Počas písania 
sa budú zobrazovať pravdepodobné zhody. 
Prípadne ťuknite na položky Najnovšie, 
Obľúbené, Kontakty alebo Adresár v 
ľavom stĺpčeku, aby ste vybrali, komu chcete 
zavolať z ktorejkoľvek z daných položiek (iba 
ťuknite na tú, ktorú chcete zavolať).

Ťuknutím na zelené tlačidlo Volať 
uskutočníte hovor.

Z hovoru ťuknite na položku Pridať.

Ťuknite na políčko Vyhľadávanie alebo 
hovor na pridanie. Toto vyvolá virtuálnu 
klávesnicu, pokiaľ nemáte pripojenú externú 
klávesnicu.

Ťuknite na políčko Vyhľadávanie alebo 
hovor na pridanie. Toto vyvolá virtuálnu 
klávesnicu, pokiaľ nemáte pripojenú externú 
klávesnicu.

Z hovoru ťuknite na položku Prepojiť.

Označte meno alebo číslo. Počas písania 
sa budú zobrazovať pravdepodobné zhody. 
Ťuknite na položku Volať.

Označte meno alebo číslo. Počas písania 
sa budú zobrazovať pravdepodobné zhody. 
Ťuknite na položku Volať.

Aktuálny hovor sa podrží. Ťuknite na 
položku Zlúčiť, aby ste skombinovali 
hovory do konferencie.

Aktuálny hovor sa podrží. Ťuknite na 
položku Prepojiť, aby ste dokončili úlohu.

Zopakujte kroky 1 až 4, aby ste pridali viac 
účastníkov.

Opustenie konferencie

Prepojenie hovoru

Ktorýkoľvek účastník konferencie môže 
konferenciu kedykoľvek opustiť ťuknutím na 
tlačidlo Koniec. Toto nebude mať vplyv na 
konferenciu ako takú.

Podržanie hovoru

Aktívny hovor sa podrží vždy, keď prijmete 
prichádzajúci alebo podržaný hovor, začnete 
nový hovor, prípadne ak iniciujete prenos alebo 
konferenčný hovor. 
Môžete tiež úmyselne podržať hovor: 

Uistite sa, že hovor, ktorý chcete 
podržať, je zvýraznený.

Ťuknite na položku Podržať. 

Ťuknite na zelené tlačidlo Pokračovať, 
aby ste pokračovali v hovore.

História hovorov

Aby ste zobrazili históriu hovorov, ťuknite na 
položku Najnovšie v ľavom stĺpiku.

Pridať posledné hovory medzi 
kontakty

Môžete pridať záznam z položky Najnovšie do 
vášho zoznamu kontaktov.

1. Vyberte záznam z posledných hovorov.
2. Ťuknite na ikonu Podrobnosti.
3. Ťuknite na položku Pridať medzi kontakty 

a potvrďte.
4. Ak je to potrebné, tak vytvorte nový kontakt 

alebo priraďte záznam k existujúcemu.
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