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1. USB-portar
2. HDMI-uttag
3. Nätverksanslutning. Anslut din PC:s nätverk 

här om du vill att din DX70 och PC ska dela 
en gemensam nätverksanslutning.

4. Nätverksanslutning
5. Nätaggregatsuttag

Visa vy av dig själv
Tryck på ikonen Samtal om det behövs och sedan på ikonen 
Mer (...) i det översta högra hörnet, och välj Egenvy i menyn.

Vidarebefordra alla samtal
1. Tryck på ikonen Samtal om det behövs och sedan 

på ikonen Mer (...) i det översta högra hörnet och välj 
Vidarebefordra alla samtal.

2. Du kommer att bli ombedd att ange en mottagares 
telefonnummer. 

3. För att avbryta Vidarebefordra alla samtal upprepar du 
processen.

Aktivera Stör ej
Tryck på ikonen Samtal om det behövs och sedan på ikonen 
Mer (...) i det översta högra hörnet, och välj Stör ej. Detta är 
endast tillgängligt (och synligt) när funktionen har aktiverats 
av din administratör.

Använda tystnadsfunktionen för ett 
samtal.
Tryck på knappen Mikrofonljud av på höger sida om 
systemet. Tryck igen för att ett samtal ska sluta vara tyst.

Stoppa din videosändning
Vrid kamerans avtryckare motsols. Om du vill återuppta 
videosändningen vrider du avtryckaren medsols.

Röstmeddelanden
Ikonen Meddelande väntar (MWI) visar att du har ett nytt 
röstmeddelande.

Gör så här för att komma åt dina röstmeddelanden:
1. Tryck på Senaste.
2. Tryck på Ring röstbrevlåda.

Spela upp röstmeddelande:
Tryck på Spela upp.

	Kamera med sekretessavtryckare, vrid motsols för att 
stänga och medsols för att öppna.

	Knapp för att stänga av mikrofonens ljud och kontroll 
för högtalarvolym.

	Högtalare 

	SD-kortsplats och kontakt för headset och USB. Det 
här USB-uttaget är starkt strömförande (2 A) vilket 
innebär att det kan användas som en laddningsport 
för passande enheter.

	Ström På/Av

	Mikrofon

Din DX70 kan köras i ett av tre lägen: Offentligt läge, 
enkelt läge eller förbättrat läge. Det offentliga läget liknar 
ett kioskläge. Det offentliga läget beskrivs inte i den här 
manualen.

I det förbättrade läget fungerar DX70 som en Android-
surfplatta, telefondelen av enheten är då en app som 
kallas för Samtal. Lägena konfigureras av din administratör.

Enkelt läge: Ger tillgång till följande funktioner:

 Ringa samtal

 Tillgång till din lista över kontakter

 Visning av listan över de senaste samtalen

 Visning av eventuella röstmeddelanden

 Visning av PC (om det gäller)

 Visning av menyn Inställningar 

Förbättrat läge: Kräver att du startar appen Samtal innan 
du kan använda systemet som en telefon. 

Om du vill starta appen Samtal trycker du på Telefon ( )  
i det vänstra hörnet av den svarta nedre raden. Telefon-
ikonen visas endast i det förbättrade läget.

De vanliga Android-navigeringsknapparna (Tillbaka, Hem 
och Senast använda appar) visas när appen Samtal körs.

OBS Beskrivningarna i det här dokumentet gäller förutsatt 
att systemet antingen körs i enkelt läge eller att appen 
Samtal körs.
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Ringa ett samtal Skapa en konferens

Tryck på Samtal som bilden visar.

Tryck på fältet Skriv för att ringa högst 
upp. Välj Knappsats eller Tangentbord.

Skriv namn eller nummer. Möjliga träffar 
visas när du skriver. Alternativt kan du trycka 
på Senaste, Favoriter, Kontakter eller 
Katalog i den vänstra kolumnen för att välja 
vem du ska ringa till från någon av de listorna 
(tryck på den du vill ringa upp).

Tryck på den gröna knappen Samtal om 
du vill ringa samtalet.

I ett samtal trycker du på Lägg till.

Tryck på fältet Sök eller samtal att lägga 
till. Då öppnas det virtuella tangentbordet, 
om du inte har anslutit något externt 
tangentbord.

Tryck på fältet Sök eller samtal att lägga 
till. Då öppnas det virtuella tangentbordet, 
om du inte har anslutit något externt 
tangentbord.

I ett samtal trycker du på Överför.

Ange namnet eller numret. Möjliga träffar 
kommer att visas när du skriver. Tryck på 
Samtal.

Ange namnet eller numret. Möjliga träffar 
kommer att visas när du skriver. Tryck på 
Samtal.

Det aktuella samtalet sätts i vänteläge. 
Tryck på Slå samman om du vill 
kombinera samtalen till en konferens.

Det aktuella samtalet sätts i vänteläge. 
Tryck på Överför om du vill slutföra 
aktiviteten.

Upprepa 1–4 om du vill ha med fler 
deltagare.

Lämna en konferens

Överföra ett samtal

Konferensdeltagare kan när som helst lämna 
konferensen genom att trycka på Avsluta. 
Det påverkar inte själva konferensen.

Sätta ett väntande samtal

Ett aktivt samtal sätts i vänteläge när du besvarar 
ett inkommande samtal eller ett väntande samtal, 
startar ett nytt samtal, startar en överföring eller 
en konferens. 
Du kan även på egen hand sätta ett samtal 
i vänteläge: 

Kontrollera att samtalet som du vill sätta 
i vänteläge är markerat.

Tryck på Vänteläge. 

Tryck på den gröna knappen Återuppta 
om du vill återgå till samtalet.

Samtalshistorik

Om du vill se din samtalshistorik trycker du på 
Senaste i den vänstra kolumnen.

Lägg till senaste i kontakter

Du kan lägga objekt från Senaste i din lista över 
kontakter.

1. Välj någon i Senaste.
2. Tryck på ikonen Detaljer.
3. Tryck på Lägg till i kontakter och bekräfta.
4. Skapa en ny kontakt om det behövs, eller 

tilldela objektet till en befintlig.
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