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Mostrar la vista pròpia
Toqueu la icona Trucar si cal i, a continuació, toqueu 
Més (...) a la part superior dreta i seleccioneu Vista 
pròpia al menú.

Desviar totes les trucades
1. Toqueu la icona Trucar si cal i, a continuació, toqueu 

Més (...) a la part superior dreta i seleccioneu Desviar 
totes les trucades.

2. Se us sol·licitarà que especifiqueu un número de telèfon 
de destinació. 

3. Per cancel·lar Desviar totes les trucades, repetiu el 
procés.

Activar No molestar
Toqueu la icona Trucar si cal i, a continuació, toqueu 
Més (...) a la part superior dreta i seleccioneu No molestar. 
Aquesta funció només estarà disponible (i visible) quan hagi 
estat activada pel vostre administrador.

Silenciar una trucada
Premeu el botó Silenci del micròfon a la part dreta del 
sistema. Per reactivar el so d'una trucada, torneu a prémer-lo.

Aturar la transmissió de vídeo
Gireu l'obturador de la càmera en el sentit contrari al de les 
agulles del rellotge. Per reprendre la transmissió de vídeo, 
gireu l'obturador en el sentit de les agulles del rellotge.

Bústia de veu
La llum de la icona de missatge pendent (MWI) indica que 
teniu un missatge de veu nou.

Per escoltar els missatges de veu:
1. Toqueu Recents.
2. Toqueu Trucar a la bústia de veu.

Reproduir missatge de veu:

Toqueu Reproduir.

Vista davantera i pantalla d'inici

El vostre DX80 pot funcionar en tres modes diferents: 
mode Públic, mode Senzill o mode Millorat. El mode 
Públic és similar al mode quiosc. El mode Públic no es 
descriu en aquesta guia.

En mode Millorat, el DX80 fa la funció d'una tauleta 
Android, la part telefònica de la unitat és una aplicació 
anomenada aplicació Trucada. L'administrador és qui 
s'encarrega de configurar els modes de funcionament.

Mode Senzill: Proporciona accés a les següents funcions:

 Realitzar trucades

 Accedir a la vostra llista de contactes

 Mostrar la llista de trucades recents

 Mostrar qualsevol missatge de veu (missatges)

 Veure l'ordinador (en cas que sigui aplicable)

 Mostrar el menú Configuració 

Mode Millorat: Cal que inicieu l'aplicació Trucada abans 
d'utilitzar el sistema com un telèfon. 

Per iniciar l'aplicació Trucada, toqueu Telèfon ( ) al 
costat esquerre de la barra negra inferior. La icona 
Telèfon es mostra només en el mode Millorat.

Els botons de navegació d'Android habituals (Enrere, 
Inici i Aplicacions utilitzades recentment) es mostren 
quan l'aplicació Trucada està funcionant.

Nota En les descripcions proporcionades en aquest 
document s'assumeix que el sistema està en mode 
Senzill o que l'aplicació Trucada està funcionant.

	Càmera amb obturador de privadesa, gireu-lo en 
el sentit contrari al de les agulles del rellotge per 
tancar-lo i en el sentit de les agulles del rellotge 
per obrir-lo

	Botó de silenci del micròfon, els controls de volum 
de l'altaveu i el sòcol USB són a la part dreta de la 
unitat. Aquest sòcol USB és d'alta corrent (2 A), cosa 
que permet fer-lo servir com a port de càrrega de 
dispositius que ho admetin.

	Engegar/apagar

	Altaveu

	Micròfon en ambdues potes. De forma predeterminada, 
els micròfons estan en mode Centrat. Aquest mode 
suprimeix el soroll estrany sense afectar la veu. Vista posterior

		Font d'alimentació
  Connexió USB de l'ordinador
  Connexió HDMI de l'ordinador
  Connexió HDMI del monitor extern
  Ranura per a targetes SD i connector de 

seguretat Kensington
  Ports USB
		Connecteu la LAN del vostre ordinador aquí 

per permetre que el vostre DX80 i l'ordinador 
comparteixin una connexió LAN comuna

  Connexió LAN
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Fer una trucada Crear una conferència

Toqueu Trucades tal com es mostra a la 
imatge.

Toqueu el camp Escriviu per trucar a la 
part superior de la pantalla. Seleccioneu 
Teclat.

Introduïu el nom o el número. A mesura 
que escriviu, es mostraran possibles 
coincidències. També podeu tocar Recents, 
Preferits, Contactes o Directori a la 
columna esquerra per seleccionar el número 
al qual voleu trucar de qualsevol d'aquestes 
llistes (només heu de tocar-lo).

Toqueu el botó Trucar verd per fer una 
trucada.

Des d'una trucada, toqueu Afegir.

Toqueu el camp Cerqueu o truqueu per 
afegir. Mitjançant aquesta acció, activareu 
el teclat virtual a menys que tingueu un 
teclat extern connectat.

Toqueu el camp Cerqueu o truqueu per 
afegir. Mitjançant aquesta acció, activareu 
el teclat virtual a menys que tingueu un 
teclat extern connectat.

Des d'una trucada, toqueu Transferir.

Introduïu el nom o el número. A mesura 
que escriviu, es mostraran possibles 
coincidències. Toqueu Trucar.

Introduïu el nom o el número. A mesura 
que escriviu, es mostraran possibles 
coincidències. Toqueu Trucar.

La trucada actual es posarà en espera. 
Toqueu Fusionar per combinar les 
trucades en una conferència.

La trucada actual es posarà en espera. 
Toqueu Transferir per finalitzar la tasca.

Repetiu els passos 1–4 per incloure-hi 
més participants.

Abandonar una conferència

Transferir una trucada

Els participants d'una conferència poden 
abandonar-la en qualsevol moment tocant 
Finalitzar. Això no afectarà la pròpia 
conferència.

Posar una trucada en espera

Una trucada activa es posa en espera sempre 
que despengeu una trucada entrant o en 
espera, inicieu una nova trucada, o inicieu una 
transferència o una conferència. 
També podeu posar una trucada en espera 
manualment: 

Assegureu-vos que la trucada que voleu 
posar en espera està ressaltada.

Toqueu Retenir. 

Toqueu el botó Reprendre verd per 
tornar a la trucada.

Historial de trucades

Per veure el vostre historial de trucades, toqueu 
Recents a la columna esquerra.

Afegir trucades recents a 
contactes

Podeu afegir qualsevol entrada de Recents a la 
vostra llista de Contactes.

1. Seleccioneu una entrada de Recents.
2. Toqueu la icona Detalls.
3. Toqueu Afegir a Contactes i confirmeu.
4. Creeu un contacte nou, si cal, o assigneu 

l'entrada a un d'existent.
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