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Aby włączyć tablet Cisco Cius, 
naciśnij przycisk Power 
(Zasilanie) na górze urządzenia.
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Aby naładować akumulator, 
podłącz kabel zasilania do 
gniazda z prawej strony. Stan 
ładowania akumulatora będzie 
widoczny na pasku powiadomień.

Należy uważać, aby nie pomylić 
gniazda zasilania z gniazdem 
słuchawkowym w dolnej części 
tabletu.
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Naciśnięcie przycisku Back 
(Wstecz) umożliwia przejście 
do poprzedniej strony, ukrycie 
klawiatury ekranowej lub 
zamknięcie aplikacji.

4

Naciśnięcie przycisku Home 
(Strona główna) umożliwia 
wyświetlenie strony głównej. 
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Naciśnięcie przycisku Menu 
umożliwia wyświetlenie menu 
bieżącej aplikacji. W przypadku 
braku opcji menu jest 
wyświetlane.
Pierwsze kroki
Witamy użytkownika Cisco Cius, pierwszego na 
świecie tabletu zaprojektowanego specjalnie do pracy 
grupowej.

Aby rozpocząć pracę, należy naładować akumulator, 
odblokować ekran i uruchomić Kreatora konfiguracji.

Bateria

Jeśli tablet Cisco Cius jest używany po raz pierwszy, 
należy ładować akumulator przez co najmniej 5 godzin. 
Podczas ładowania można korzystać z tabletu Cius.

Odblokowanie ekranu

Aby odblokować ekran, przeciągnij strzałkę 
znajdującą się w prawym dolnym rogu w poprzek 
na lewą stronę ekranu.

Kreator konfiguracji

Kreator konfiguracji jest uruchamiany automatycznie 
po pierwszym włączeniu tabletu Cius. Postępowanie 
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami umożliwia 
skonfigurowanie połączenia Wi-Fi, poczty e-mail, 
czatu oraz aplikacji Cisco WebEx. Kreatora 
konfiguracji można również uruchomić w dowolnym 
momencie w menu Settings  (Ustawienia). 

Połącz z siecią bezprzewodową

1. W menu Applications  (Aplikacje) wybierz 
opcję Settings  (Ustawienia).

2. Dotknij opcji Wireless & Networks (Połączenia 
bezprzewodowe i sieci).

3. Dotknij opcji Wi-Fi Settings (Ustawienia Wi-Fi).

4. Dotknij opcji Wi-Fi.

5. Wybierz sieć bezprzewodową z listy dostępnych 
sieci.

6. Wprowadź poświadczenia i dotknij opcji Connect 
(Połącz).
Wskazówki

Pasek szybkiego uruchamiania 

Na pasku szybkiego uruchamiania w dolnej części 
strony głównej są dostępne następujące łącza:

•  Launch the Applications menu (Uruchom 
menu Aplikacje)

•  Launch the Phone application (Uruchom 
aplikację Phone)

•  Launch the Add to Cius Home Screen menu 
(Uruchom menu Add to Cius Home Screen 
(Dodaj do strony głównej Cius))

•  Launch the Google Search application 
(Uruchom aplikację Google Search 
(Wyszukiwanie przy użyciu Google))

Strona główna tabletu Cius
Aby dodać elementy ekranowe lub skróty do strony 
głównej bądź zmienić tapetę, wykonaj następujące 
czynności:

• Dotknij ikonę Add to Cius Home Screen  
(Dodaj do strony głównej Cius) lub 

• Dotknij i przytrzymaj puste miejsce na stronie 
głównej 

Aby usunąć element ekranowy lub skrót, 
dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij 
do kosza.

Pasek powiadomień
Z lewej strony paska powiadomień w górnej części 
ekranu są wyświetlane powiadomienia aplikacji, 
a z prawej strony — ikony stanu. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje, przesuń pasek 
powiadomień w dół.

Aby otworzyć aplikację, dotknij powiadomienia.

Wielozadaniowość
Aby wyświetlić lub przełączyć ostatnio używane 
aplikacje, naciśnij i przytrzymaj przycisk Home  
(Strona główna).
Siedziba w Ameryce

Aplikacje
Niektóre aplikacje Cius wymagają aktywnego 
połączenia z siecią oraz rejestracji na serwerze 
Cisco Unified Communications Manager. 

 Aplikacja Phone (Telefon)

Aplikacja Phone (Telefon) jest zintegrowana 
z aplikacjami Contacts (Kontakty), Chat (Czat) 
i innymi aplikacjami Cisco umożliwiającymi 
współpracę.

Połączenia przychodzące

Na zablokowanym ekranie przesuń ikonę Answer  

(Odbierz) w lewo lub przesuń ikonę Ignore  
(Ignoruj) w prawo.

Na aktywnym tablecie Cius wybierz opcję obsługi 
połączenia: Answer (Odbierz), Divert (Przekieruj) lub 
Ignore (Ignoruj).

http://www.cisco.com/go/trademarks


 Wizualna poczta głosowa:

Aby zarejestrować się w usłudze poczty głosowej:

1. W aplikacji Phone (Telefon) dotknij ikony 

History  (Historia). 

2. Dotknij opcji Messages (Wiadomości) po prawej 
stronie ekranu.

3. Wprowadź poświadczenia związane z kontem 
i dotknij opcji Save (Zapisz).

Po przejściu do wiadomości głosowej dotknij ikony 
Play  (Odtwórz), aby jej wysłuchać.

 Aplikacja Contacts (Kontakty)

Aby wyświetlić kartę kontaktu, dotknij kontakt. 
Na karcie kontaktu można nawiązać połączenie, 
rozpocząć czat lub wysłać wiadomość e-mail.

Dodaj kontakt

1. Naciśnij klawisz Menu .

2. Dotknij opcji New Contact (Nowy kontakt).

3. Na ekranie New Contact (Nowy kontakt) 
wprowadź nazwę i informacje dotyczące 
kontaktu.

4. Dotknij opcji Done (Gotowe).

Etykieta szybkiego kontaktu

Aby wyświetlić etykietę szybkiego kontaktu, dotknij 
ikonę jednego z kontaktów lokalnych.

Etykieta szybkiego kontaktu umożliwia: 

•  Nawiązywanie połączenia

•  Wyświetlenie danych kontaktowych

•  Wysłanie wiadomości e-mail

•  Rozpoczęcie czatu

•  Rozpoczęcie spotkania Cisco WebEx
 Aplikacja Email

Aplikacja Email umożliwia wysyłanie i odbieranie 
wiadomości e-mail z kilku kont.

Wysłanie wiadomości e-mail

Aby wysłać wiadomość e-mail, dotknij przycisk 
+ New Message (+ Nowa wiadomość). 

 Aplikacja Chat (Czat)

Aplikacja Chat (Czat) służy do prowadzenia czatu 
z wybranymi kontaktami i aktualizowania własnego 
statusu.

Rozpoczęcie rozmowy

Aby zacząć rozmowę, dotknij nazwę kontaktu.

Wybierz opcję Active Conversation (Aktywna 
konwersacja) 

1. Dotknij kartę Active Conversations  (Aktywne 
konwersacje) w górnej części aplikacji Chat (Czat). 

2. Aby wybrać konwersację, dotknij nazwę kontaktu 
po lewej stronie. 

Ustawianie stanu

Aby wybrać stan, dotknij obszar stanu w lewej górnej 
części ekranu.
Zakończenie rozmowy

Aby zakończyć rozmowę, dotknij ikony Close  
(Zamknij).

 Aplikacja Calendar (Kalendarz)

Aplikacja Calendar (Kalendarz) służy do planowania 
i śledzenia ważnych zdarzeń. 

Zbliżające się terminy są wyświetlane na panelu 
Agenda (Do zrobienia) po prawej stronie ekranu.

Zmiana widoku kalendarza

Aby zmienić widok kalendarza, dotknij karty 1 (dzień), 
7 (tydzień) lub 31 (miesiąc). Dotknij opcji Today 
(Dzisiaj), aby wrócić do widoku bieżącego dnia.

Dodawanie zdarzenia

Aby dodać zdarzenie do kalendarza, dotknij opcji 
+ Event (+ Zdarzenie).

 Aplikacja konferencyjna Cisco WebEx

Podczas spotkania przy użyciu aplikacji WebEx 
użytkownicy mogą: 

• dołączać do audiokonferencji,

• wyświetlać udostępnione prezentacje,

• widzieć innych uczestników i rozmawiać z nimi 
przy użyciu czatu.

Host sprawuje pełną kontrolę nad spotkaniem i może: 

• przeciągać i upuszczać kulę WebEx , 
aby zmieniać osoby prezentujące;

• włączać i wyłączać wyciszenie uczestników.

Aktualnie mówiąca osoba jest opisana na 
powiadomieniu w dolnej części ekranu.
 Aplikacja Settings (Ustawienia)

Aplikacja Settings (Ustawienia) służy do edytowania 
i dostosowywania ustawień i aplikacji tabletu Cius.

Podręcznik użytkownika

Aby wyświetlić Cisco Cius Podręcznik użytkownika, 
należy:

1. Uruchomić aplikację Settings  (Ustawienia) 
z menu Applications  (Aplikacje).

2. Dotknąć opcji About Cius (Cius — Informacje).

3. Dotknąć opcji Cisco Cius User Guide (Cisco 
Cius — Podręcznik użytkownika).

Akcesoria
Słuchawki Bluetooth, futerały i inne akcesoria można 
zamówić w sklepie internetowym dostępnym pod 
adresem http://www.cisco.com/go/cius/accessories.

Stacja multimedialna HD

Stacja multimedialna HD rozszerza możliwości tabletu 
Cisco Cius. Udostępnia porty USB umożliwiające 
podłączanie klawiatury lub myszy, złącze DisplayPort 
umożliwiające podłączenie zewnętrznego monitora 
oraz przełącznik sieci Gigabit Ethernet.

Skróty klawiaturowe

W przypadku używania tabletu Cius ze stacją 
multimedialną i klawiaturą USB, zamiast naciskania 
przycisków na tablecie Cius można używać skrótów 
klawiszowych:

•  Menu: Shift-Ctrl-[

•  Strona główna: Shift-Ctrl-]

•  Wstecz: Shift-Ctrl-\

Gniazdo kart microSD

W celu zwiększenia ilości dostępnej pamięci należy 
włożyć kartę pamięci microSD do odpowiedniego 
gniazda.

Uwaga Niniejszy dokument najlepiej wydrukować 
na papierze o rozmiarze 8 1/2 x 14 cali 
(format Legal).

http://www.cisco.com/go/cius/accessories
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