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Kendi Görüntünüzü Gösterme
Arama simgesine dokunun, ardından gerekirse sağ üst 
köşede yer alan Diğer simgesine dokunun (...) ve ardından 
menüden Kendi görüntünüz seçeneğini belirleyin.

Tüm Aramaları İletme
1. Arama simgesinde dokunun ardından gerekirse sağ 

üst köşede yer alan Diğer simgesine dokunun (...) ve 
ardından Tüm Aramaları İletme seçeneğini belirleyin.

2. Hedef telefon numarası belirtmeniz istenir. 
3. Tüm aramaları iletme'yi iptal etmek için işlemi tekrarlayın.

Rahatsız Etmeyin Özelliğini Açma
Arama simgesinde dokunun ardından gerekirse sağ üst 
köşede yer alan Diğer simgesine dokunun (...) ve ardından 
Rahatsız etmeyin seçeneğini belirleyin. Özellik, yalnızca 
Yöneticiniz tarafından etkinleştirildiğinde kullanılabilir 
(ve görülebilir).

Aramanın Sesini Kapatma
Sistemin sağ bölümünde yer alan Mikrofon sesini kapatma 
düğmesine basın. Arama sesini açmak için düğmeye 
tekrar basın.

Video Aktarımınızı Durdurma
Kamera kapağınızı saat yönünün tersine çevirin. Video 
aktarımınızı sürdürmek için kapağı saat yönünde çevirin.

Sesli Posta
Bekleyen Mesaj Simgesi (MWI) ışığı yeni sesli mesajınız 
olduğunu gösterir.

Sesli mesajlarınızı görüntülemek için:
1. Son Kullanılanlar'a dokunun.
2. Sesli posta araması'na dokunun.

Sesli mesajı dinleme:
Oynat'a dokunun.

Ön Görünüm ve Giriş Ekranı

DX80, şu modda çalışabilir: Genel Mod, Basit Mod 
veya Gelişmiş Mod. Genel Mod, kiosk moduna benzer. 
Bu kılavuzda, Genel Mod ele alınmamaktadır.

Gelişmiş Mod'da DX80 Android tablet olarak kullanılabilir, 
bu durumda ünitenin telefon bölümü Arama uygulaması 
olarak adlandırılır. İşlem modları Yöneticiniz tarafından 
ayarlanır.

Basit Mod: Aşağıdaki işlevlere erişim sağlar:

 Arama yapma

 Kişiler listenize erişim

 Son Kullanılan aramalar listesini görüntüleme

 Sesli Postaları görüntüleme (Mesajlar)

 Bilgisayarı görüntüleme (uygulanabiliyorsa)

 Ayarlar menüsünü görüntüleme 

Gelişmiş Mod: Sistemi telefon olarak kullanmadan önce 
Arama Uygulamasını başlatmanızı gerektirir. 

Arama Uygulamasını başlatmak için alt bölümde yer alan 
siyah çubuğun sol köşesindeki Telefon ( ) simgesine 
dokunun. Telefon simgesi yalnızca Gelişmiş Mod'da 
görüntülenir.

Genel Android düğmeleri (Geri, Giriş ve Son Kullanılan 
Uygulamalar), Arama Uygulaması çalışırken gösterilir.

Not Bu belgedeki açıklamalarda, sistemin Basit Modda 
çalıştığını veya sistemde Arama Uygulamasının çalıştırıldığı 
varsayılmıştır.

	Gizlilik kapağına sahip kamera; kapatmak için saat 
yönünün tersine, açmak için saat yönünde çevirin

	Mikrofon sesini kapatma, hoparlör ses düzeyi 
denetimleri ve USB yuvaları ünitenin sağında yer alır. 
Yüksek akım (2 A) türünde olan USB yuvası, uygun 
cihazlar için şarj bağlantısı noktası olarak kullanılabilir.

	Gücü Açma/Kapatma

	Hoparlör

	Her ayakta mikrofon bulunur. Mikrofonlar varsayılan 
olarak Odaklanmış modda ayarlanmıştır. Bu mod, 
sesi etkilemeden gürültüleri bastırır. 

Arka Görünüm
		Güç Kaynağı

  USB bilgisayar bağlantısı

  HDMI bilgisayar bağlantısı

  HDMI dış monitör bağlantısı

  SD kartı yuvası ve Kensington kilidi

  USB bağlantı noktaları

		DX80 ve bilgisayarınızın ortak bir LAN bağlantısını 
paylaşması için bilgisayarınızın LAN bağlantısını 
buraya bağlayın

  LAN bağlantısı
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Arama Yapma Konferans Oluşturma

Gösterilen şekilde Aramalar'a dokunun.

Üst bölümde yer alan Aramak için yazın 
alanına dokunun. Tuş takımı veya 
Klavye'yi seçin.

Adı veya numarayı yazın. Siz yazarken olası 
eşleşmeler görüntülenir. Ayrıca, bu listelerden 
arayacağınız kişiyi seçmek için soldaki sütunda 
(arayacağınız listeye dokunmanız yeterlidir) 
Son Kullanılanlar, Sık Kullanılanlar, Kişiler 
veya Dizin'e de dokunabilirsiniz.

Arama yapmak için yeşil renkteki Ara 
düğmesine dokunun.

Aramada Ekle'ye dokunun.

Eklemek için ara veya arama yap alanına 
dokunun. Bu işlem, dış klavye bağlı değilse 
sanal klavyeyi çağırır.

Eklemek için ara veya arama yap alanına 
dokunun. Bu işlem, dış klavye bağlı değilse 
sanal klavyeyi çağırır.

Aramada Aktar'a dokunun.

Ad veya numaradaki anahtar. Siz yazdıkça 
olası eşleşmeler görüntülenir. Ara'ya 
dokunun.

Ad veya numaradaki anahtar. Siz yazdıkça 
olası eşleşmeler görüntülenir. Ara'ya 
dokunun.

Geçerli arama bekletilir. Aramaları bir 
konferansta birleştirmek için Birleştir'e 
dokunun.

Geçerli arama bekletilir. Görevi 
tamamlamak için Aktar'a dokunun.

Daha fazla katılımcı eklemek için 1 ve 4 
arasındaki adımları tekrarlayın.

Konferanstan Ayrılma

Arama Aktarma

Katılımcılar istediklerinde Bitir seçeneğine 
dokunarak konferanstan ayrılabilirler. 
Bu durum konferansı etkilemez.

Aramayı Beklemeye Alma

Gelen aramayı veya bekletilen aramayı 
cevapladığınızda, yeni bir arama yaptığınızda, 
bir aktarmayı veya konferansı başlattığınızda etkin 
arama beklemeye alınır. 
Ayrıca aramayı istediğinizde beklemeye alabilirsiniz: 

Beklemeye alacağınız aramanın 
seçildiğinden emin olun.

Beklet'e dokunun. 

Aramayı sürdürmek için yeşil renkteki 
Devam et düğmesine basın.

Arama Geçmişi

Arama geçmişinizi görüntülemek için soldaki 
sütunda yer alan Son Kullanılanlar'a dokunun.

Son Kullanılanları Kişilere Ekleme

Son Kullanılanlar'daki bir girişi Kişiler listenize 
ekleyebilirsiniz.

1. Son Kullanılanlar'dan bir giriş seçin.
2. Ayrıntılar simgesine dokunun.
3. Kişilere Ekle seçeneğine dokunun ve 

onaylayın.
4. Gerekirse yeni kişi oluşturun veya girişi 

varolan bir kişiye ekleyebilirsiniz.
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