Cisco DX80 — skrócona instrukcja obsługi
Widok z przodu i ekran główny

Wyświetlanie widoku samego siebie
Urządzenie DX80 może pracować w jednym z trzech
trybów: publicznym, prostym lub rozszerzonym. Tryb
publiczny przypomina tryb kiosku (i nie jest opisywany
w tym przewodniku).
W trybie rozszerzonym DX80 działa jak tablet z systemem
Android. Za funkcje telefoniczne odpowiada wtedy
aplikacja Telefon. Tryby są konfigurowane przez
administratora.
Tryb prosty — ma następujące funkcje:
Nawiązywanie połączeń
Dostęp do listy kontaktów
Wyświetlanie listy ostatnich połączeń
Wyświetlanie wiadomości poczty głosowej
Widok komputera (jeśli jest dostępny)
Wyświetlanie menu Ustawienia

 Kamera z przesłoną prywatności (zamykana i otwierana

Tryb rozszerzony — wymaga uruchomienia aplikacji
Telefon w celu korzystania z funkcji telefonu.

 Przycisk wyłączania mikrofonu, regulacja głośności

Aby uruchomić aplikację Telefon, dotknij ikony Telefon
( ) w lewym rogu czarnego paska na dole ekranu. Ikona
telefonu jest widoczna tylko w trybie rozszerzonym.

przez przekręcenie w lewo/prawo)

głośników oraz port USB z prawej strony urządzenia.
Port USB jest wysokoprądowy (2 A) i może służyć do
ładowania baterii innych urządzeń.

 Włącznik/wyłącznik
 Głośnik
 Mikrofon w każdej nóżce. Domyślnie mikrofony działają
w trybie zogniskowanym. Tłumione są w nim dźwięki
otoczenia, ale nie głos użytkownika.

Gdy uruchomiona jest aplikacja Telefon, dostępne są
standardowe przyciski nawigacyjne systemu Android
(Wstecz, Ekran główny i Ostatnio używane aplikacje).
Uwaga — w podanych tutaj opisach założono, że
urządzenie działa w trybie prostym lub uruchomiona jest
aplikacja Telefon.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, dotknij ikony Połącz,
a następnie dotknij ikony Więcej (...) w prawym górnym
rogu, po czym wybierz z menu opcję Widok własny.

Przekierowanie wszystkich połączeń
1. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dotknij ikony Połącz,
a następnie dotknij ikony Więcej (...) w prawym górnym
rogu, po czym wybierz opcję Przekazuj wszystkie
połączenia.
2. Pojawi się monit o podanie numeru telefonu docelowego.
3. Aby anulować funkcję Przekazuj wszystkie połączenia,
powtórz cały proces.

Włączanie funkcji Nie przeszkadzać
Jeśli zachodzi taka potrzeba, dotknij ikony Połącz,
a następnie dotknij ikony Więcej (...) w prawym górnym
rogu, po czym wybierz opcję Nie przeszkadzać. Ta opcja
jest dostępna (i widoczna) tylko wtedy, gdy została włączona
przez administratora.

Wyciszanie połączenia
Naciśnij przycisk Wycisz mikrofon z prawej strony. Aby
wyłączyć wyciszenie, naciśnij ten przycisk ponownie.

Zatrzymanie transmisji wideo
Przekręć przesłonę kamery w lewo. Aby wznowić transmisję
wideo, przekręć przesłonę w prawo.

Poczta głosowa
Widok z tyłu
 Zasilacz
		Gniazdo USB (komputer)
		Gniazdo HDMI (komputer)
		Gniazdo HDMI (monitor zewnętrzny)
		Gniazdo karty SD i blokada Kensington
		 Porty USB
 Tutaj można podłączyć sieć LAN, aby urządzenie DX80

Lampka wiadomości oczekujących wskazuje odebranie
nowej wiadomości głosowej.
Aby wyświetlić wiadomości głosowe:
1. Dotknij opcji Ostatnie.
2. Dotknij opcji Połącz z pocztą głosową.
Odtwarzanie wiadomości głosowej:
Dotknij opcji Odtwórz.

i komputer działały we wspólnej sieci lokalnej

		 Połączenie LAN
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Nawiązywanie połączenia

Tworzenie konferencji

Przekazywanie połączenia

Zawieszanie połączenia

1. Dotknij opcji Połączenia, jak pokazano na
ilustracji.

1. W trakcie połączenia dotknij opcji Dodaj.

1. W trakcie połączenia dotknij opcji Przekaż.

2. Dotknij pola Wyszukaj lub wywołaj,
aby dodać. Spowoduje to wyświetlenie
klawiatury wirtualnej, o ile nie jest
podłączona klawiatura zewnętrzna.

2. Dotknij pola Wyszukaj lub wywołaj,
aby dodać. Spowoduje to wyświetlenie
klawiatury wirtualnej, o ile nie jest
podłączona klawiatura zewnętrzna.

Aktywne połączenie jest zawieszane po
odebraniu połączenia przychodzącego lub
zawieszonego, rozpoczęciu nowego połączenia
albo zainicjowaniu przeniesienia lub połączenia
konferencyjnego.

3.

Wprowadź nazwę lub numer. Podczas
wpisywania będą wyświetlane pasujące
pozycje. Dotknij opcji Połącz.

3. Wprowadź nazwę lub numer. Podczas
wpisywania będą wyświetlane pasujące
pozycje. Dotknij opcji Połącz.

4.

Bieżące połączenie zostanie zawieszone.
Dotknij opcji Scal, aby złączyć połączenia
w konferencję.

4. Bieżące połączenie zostanie zawieszone.
Dotknij opcji Przekaż, aby dokończyć
zadanie.

2. Dotknij pola Wpisz, aby nawiązać
połączenie u góry. Wybierz opcję
Klawiatura numeryczna lub Klawiatura.

Połączenie możesz też zawiesić samodzielnie:
1. Upewnij się, że połączenie, które chcesz
zawiesić, jest podświetlone.
2. Dotknij opcji Zawieś.

3. Dotknij zielonego przycisku Wznów, aby
powrócić do połączenia.

Historia połączeń
Aby wyświetlić historię połączeń, dotknij opcji
Ostatnie w kolumnie po lewej stronie.

3. Wpisz nazwę lub numer. Podczas wpisywania
będą pojawiać się pasujące pozycje.
Ewentualnie dotknij opcji Ostatnie, Ulubione,
Kontakty lub Książka w kolumnie po lewej
stronie, aby wybrać osobę, z którą chcesz
nawiązać połączenie (wystarczy dotknąć
pozycji, aby nawiązać połączenie).

Dodawanie ostatnich do
kontaktów
5.

Powtórz kroki od 1 do 4, aby dodać więcej
uczestników.

Opuszczanie konferencji
Każdy uczestnik konferencji może ją
opuścić w dowolnym momencie, dotykając
opcji Zakończ. Nie będzie to miało
żadnego wpływu na konferencję.

4. Dotknij zielonego przycisku Połącz, aby
nawiązać połączenie.

Pozycje z listy Ostatnie można dodawać do listy
Kontakty.
1. Wybierz pozycję z listy Ostatnie.
2. Dotknij ikony Szczegóły.
3. Dotknij opcji Dodaj do kontaktów
i potwierdź.
4. Jeśli to konieczne, utwórz nowy kontakt, lub
przypisz pozycję do już istniejącego.
Siedziba w Ameryce
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, USA
http://www.cisco.com
Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Listę znaków
towarowych firmy Cisco można znaleźć na stronie
www.cisco.com/go/trademarks.
Znaki towarowe innych producentów wymienione w tym
dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa
„partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco
a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)
© 2014 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Google, Google Play, Android i inne znaki są znakami towarowymi
firmy Google Inc.
Nazwy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz
logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.

