Cisco DX80 Kvikreferenceguide
Vist forfra og startskærm

Aktiver egenvisning
Din DX80 kan fungere i tre tilstande: Offentlig tilstand,
Enkel tilstand eller Udvidet tilstand. Offentlig tilstand svarer
til kiosktilstand. Offentlig tilstand er ikke beskrevet i denne
vejledning.
I udvidet tilstand fungerer DX80 som en Android-tablet,
hvor enhedens telefondel er den app, der refereres
til som appen Opkald. Driftstilstanden indstilles af din
administrator.
Enkel tilstand: Giver adgang til følgende funktioner:

Tryk på ikonet Opkald, hvis det er nødvendigt, og tryk
derefter på ikonet Mere (...) i øverste højre hjørne og vælg
Egenvisning fra menuen.

Viderestil alle opkald
1. Tryk på ikonet Opkald, hvis det er nødvendigt, og tryk
derefter på ikonet Mere (...) i øverste højre hjørne og
vælg Viderestil alle opkald.
2. Du vil blive bedt om at angive nummeret på måltelefonen.
3. For at annullere Viderestil alle opkald gentages
processen.

Foretag opkald
Få adgang til listen med kontakter
Vis listen med seneste opkald

Aktiver Ring ikke

Vis voicemails (beskeder)

Tryk på ikonet Opkald, hvis det er nødvendigt, og tryk
derefter på ikonet Mere (...) i øverste højre hjørne og vælg
Ring ikke. Kun tilgængelig (og synlig), når funktionen er
aktiveret af din administrator.

Vis pc (hvis relevant)
Vis menuen Indstillinger

 Kamera med privatlivslukker. Drej mod uret for at

Udvidet tilstand: Kræver, at du starter appen Opkald,
før du kan anvende systemet som en telefon.

 Knap til afbrydelse af mikrofon, lydstyrkeknapper

Start appen Opkald ved at trykke på Telefon ( ) i venstre
hjørne af den sorte bundlinje. Telefonikonet vises kun
i Udvidet tilstand.

lukke og med uret for at åbne.

til højttaler og USB-stik på enhedens højre side.
Dette USB-stik er af typen med høj strømstyrke
(2 A), så det kan fungere som opladeport for
egnede enheder.

 Tænd/sluk
 Højttaler
 Mikrofon i hvert ben. Som standard er mikrofonerne
indstillet til tilstanden Fokuseret. Denne tilstand
undertrykker støj fra omgivelserne uden at påvirke
din stemme.

De normale Android-navigationsknapper (Tilbage, Hjem
og Nyligt anvendte apps) vises, når appen Opkald kører.
Bemærk Beskrivelserne i dette dokument forudsætter,
at systemet er i enten enkel tilstand, eller at appen
Opkald kører.

Dæmp et opkald
Tryk på knappen Afbryd mikrofon på højre side af
systemet. Tryk på knappen igen for at få lyden tilbage.

Stop overførsel af video
Drej kameraets lukker mod uret. Drej lukkeren med uret for
at genoptage videotransmissionen.

Voicemail
Set bagfra
 Strømforsyning
		 USB-computerstik
		 HDMI-computerstik
		HDMI-stik til ekstern skærm
		SD-kortåbning og Kensington-lås
		 USB-porte
 Tilslut dit computer-LAN her for at lade DX80 og

Lyset for en ventende besked (MWI) angiver, at du har en
ny talebesked.
Sådan får du vist dine talebeskeder:
1. Tryk på Seneste.
2. Tryk på Ring til voicemail.
Afspil talebesked:
Tryk på Afspil.

computeren dele en fælles LAN-forbindelse

 LAN-forbindelse
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Foretag et opkald

Opret en konference

Omstil et opkald

Sæt et opkald på hold

1. Tryk på Opkald som vist.

1. Tryk på Tilføj under et opkald.

1. Tryk på Omstil under et opkald.

En aktivt opkald sættes på hold, når du tager
imod et indgående opkald eller et opkald,
der er sat på hold, starter et nyt opkald eller
igangsætter en omstilling eller en konference.

2. Tryk på feltet Søg eller opkald at tilføje.
Dette viser det virtuelle tastatur, medmindre
du har tilsluttet et eksternt tastatur.

2. Tryk på feltet Søg eller opkald at tilføje.
Dette viser det virtuelle tastatur, medmindre
du har tilsluttet et eksternt tastatur.

Du kan forsætligt placere et opkald på hold:

3. Indtast navnet eller nummeret. Mulige
resultater vises, mens du indtaster. Tryk på
Opkald.

3. Indtast navnet eller nummeret Mulige
resultater vises, mens du indtaster. Tryk på
Opkald.

4. Det aktuelle opkald sættes på hold. Tryk
på Flet for at kombinere opkaldene i en
konference.

4. Det aktuelle opkald sættes på hold Tryk på
Omstil for at fuldføre opgaven.

2. Tryk på feltet Indtast for at opkalde
øverst. Vælg Numerisk tastatur eller
Tastatur.

1. Kontrollér, at det opkald, du vil sætte på
hold, er markeret.
2. Tryk på Hold.

3. Tryk på den grønne knap Genoptag for
at hente opkaldet tilbage.

Opkaldshistorik
Tryk på Seneste i venstre kolonne for at få vist
din opkaldshistorik.
3. Indtast navn eller nummer. Mulige resultater
vises, mens du indtaster. Tryk alternativt
på Seneste, Favoritter, Kontakter eller
Telefonbog i venstre kolonne for at vælge,
hvem du vil ringe op til fra en af listerne
(tryk blot på en af dem for at ringe op).

5. Gentag 1-4 for at medtage flere deltagere.

Forlad en konference
En konferencedeltager kan til enhver
tid forlade konferencen ved at trykke
på Afslut. Dette påvirker ikke selve
konferencen.

4. Tryk på den grønne Opkald-knap for at
foretage et opkald.

Føj Seneste til Kontakter
Du kan føje enhver post fra Seneste til listen
med Kontakter.
1. Vælg en post på listen Seneste.
2. Tryk på ikonet Oplysninger.
3. Tryk på Føj til kontakter og bekræft.
4. Opret en ny kontakt, hvis det er nødvendigt,
eller tildel posten til en eksisterende.
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