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První kroky
Vítá vás produkt Cisco Cius, první koncové 
zařízení pro mobilní spolupráci na světě.

Před použitím musíte nabít baterii, odemknout 
obrazovku a spustit průvodce nastavením.

1

Chcete-li zapnout zařízení Cisco 
Cius, stiskněte tlačítko napájení 
na horní straně zařízení.

2

Chcete-li nabít baterii, zapojte 
napájecí kabel do portu napájení 
na pravé straně. V panelu 
upozornění se zobrazí stav 
nabíjení baterie.

3

Chcete-li přejít na předchozí 
stránku, skrýt klávesnici na 
obrazovce nebo ukončit aplikaci, 
stiskněte tlačítko Zpět.

4

Chcete-li zobrazit úvodní 
obrazovku, stiskněte tlačítko 
Domů. 

5

Chcete-li zobrazit nabídku 
aktuální aplikace, stiskněte 
tlačítko Nabídka. Nejsou-li 
k dispozici žádné možnosti, 
nabídka se nezobrazí.
Baterie
Před prvním použitím zařízení Cisco Cius nabíjejte 
baterii nejméně 5 hodin. Během nabíjení lze zařízení 
Cius používat.

Modely 4G: Vložení karty SIM

Postup vložení karty SIM:
1. Zcela vyjměte přihrádku pro kartu SIM.

2. Vložte karu SIM do přihrádky.

3. Vraťte přihrádku zpět.

Odemknutí obrazovky
Chcete-li odemknout obrazovku, přetáhněte šipku 
v pravém dolním rohu na levou stranu.

Průvodce nastavením
Průvodce nastavením se spustí automaticky při prvním 
použití zařízení Cius. Podle pokynů na obrazovce 
nastavte aplikace pro připojení Wi-Fi, e-mail, chat, 
Cisco WebEx a vizuální hlasovou schránku. Průvodce 
nastavením je k dispozici kdykoliv v nabídce 
Nastavení . 

Připojení bezdrátové sítě

1. V nabídce Aplikace  vyberte možnost 

Nastavení .

2. Klepněte na položku Bezdrátové připojení 
a sítě.

3. Klepněte na položku Nastavení Wi-Fi.

4. Klepněte na položku Wi-Fi.

5. Vyberte bezdrátovou síť.

6. Zadejte svá pověření a klepněte na položku 
Připojit.
Stručné tipy
Panel rychlého spouštění 
Panel rychlého spouštění v dolní části plochy obsahuje 
následující odkazy:

•  Otevřít nabídku Aplikace

•  Spustit aplikaci Telefon

•  Otevřít nabídku Přidat na plochu Cius

•  Spustit aplikaci Hledání Google

Plocha Cius
Chcete-li přidat moduly widget nebo zástupce na 
úvodní obrazovku nebo změnit tapetu, použijte jeden 
z následujících postupů:
• Klepněte na ikonu Přidat na plochu Cius . 

• Klepněte na volné místo na ploše a přidržte prst na 
místě. 

Chcete-li odebrat modul widget nebo zástupce, 
klepněte na modul widget nebo zástupce, přidržte prst 
a přetáhněte položku do koše.

Panel upozornění
Panel upozornění v horní části obrazovky zobrazuje 
vlevo upozornění aplikací a vpravo ikony stavu. 
Chcete-li zobrazit podrobnější upozornění, přesuňte 
panel upozornění dolů.

Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na upozornění.

Spouštění více aplikací najednou
Chcete-li zobrazit a přepnout naposledy použité 

aplikace, stiskněte a přidržte tlačítko Domů .
Aplikace
Některé aplikace v zařízení Cius vyžadují aktivní 
připojení k síti a registraci na serveru Cisco Unified 
Communications Manager. 

 Aplikace Telefon
Aplikace Telefon je integrována v aplikacích 
Kontakty, Chat a dalších aplikacích Cisco pro 
spolupráci.

Příchozí hovory

Na uzamčené obrazovce posuňte ikonu Přijmout  

doleva, nebo posuňte ikonu Ignorovat  doprava.

V aktivním zařízení Cius zvolte Přijmout, Odklonit 
nebo Ignorovat hovor.

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


 Vizuální hlasová schránka
Přihlášení k hlasové schránce:

1. Klepněte na položku Hlasové zprávy .

2. Klepněte na položku Přihlásit.

3. Zadejte pověření k účtu a klepněte na položku 
Uložit.

Je-li hlasová zpráva nová, je jméno odesílatele 
zvýrazněno tučně.
Chcete-li hlasovou zprávu přehrát, klepněte na ikonu 
Přehrát .

 Aplikace Kontakty
Chcete-li zobrazit kartu s kontaktními informacemi, 
klepněte na kontakt. Na této kartě můžete uskutečnit 
hovor, zahájit konverzaci chat nebo odeslat 
e-mailovou zprávu.

Přidání kontaktu

1. Stiskněte tlačítko Nabídka .

2. Stiskněte tlačítko Nový kontakt.

3. Zadejte kontaktní informace.

4. Klepněte na položku Hotovo.

Stručná jmenovka kontaktu

Chcete-li zobrazit stručnou jmenovku kontaktu, 
klepněte na ikonu jednoho z místních kontaktů.
Na stručné jmenovce kontaktu můžete: 

•  uskutečnit hovor,

•  zobrazit kontaktní informace,

•  odeslat e-mailovou zprávu,

•  zahájit konverzaci chat,

•  zahájit schůzi Cisco WebEx.
 E-mailová aplikace
Chcete-li odesílat a přijímat e-mailové zprávy z více 
účtů, použijte aplikaci E-mail.

Odeslání e-mailové zprávy
Chcete-li odeslat e-mailovou zprávu, klepněte na 
tlačítko + Nová zpráva. 

 Aplikace Chat
Chcete-li konverzovat se svými kontakty 
a aktualizovat svůj stav, použijte aplikaci Chat.

Zahájení konverzace
Chcete-li zahájit konverzaci, klepněte na název 
kontaktu.

Výběr aktivní konverzace 

1. Klepněte na kartu Aktivní konverzace  v horní 
části aplikace Chat. 

2. Chcete-li vybrat konverzaci, klepněte na název 
kontaktu na levé straně. 

Ukončení konverzace
Chcete-li ukončit konverzaci, klepněte na položku 
Zavřít .
Nastavení stavu
Chcete-li vybrat svůj stav, klepněte do oblasti stavu 
v levé horní části obrazovky.

 Aplikace Kalendář
Chcete-li naplánovat a zaznamenat události, použijte 
aplikaci Kalendář. 

Nadcházející události jsou uvedeny na panelu Agenda 
na pravé straně obrazovky.

Změna zobrazení kalendáře
Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, klepněte na 
kartu 1 (den), 7 (týden) nebo 31 (měsíc). Chcete-li se 
vrátit k zobrazení aktuálního dne, klepněte na položku 
Dnes.

Přidání události
Chcete-li přidat do kalendáře událost, klepněte na 
položku + Událost.

 Aplikace pro schůze Cisco WebEx

Během schůze WebEx mohou účastníci: 
• vstoupit do hlasové konference,

• zobrazit sdílené prezentace,

• zobrazit další účastníky a konverzovat s ními.
Hostitel má plnou kontrolu nad schůzkou a může: 
• přetažením míčku WebEx  měnit mluvčí 

prezentace,

• vypnout nebo zapnout zvuk účastníků.

Aktuálního mluvčího označuje okno s upozorněním 
v dolní části obrazovky.

 Aplikace Nastavení
Chcete-li upravit a přizpůsobit nastavení a aplikace 
zařízení Cius nebo zobrazit Uživatelskou příručku 
a jinou dokumentaci, použijte aplikaci Nastavení.

Příslušenství
Další informace o příslušenství, například přepravních 
pouzdrech, konverzních kabelech a náhlavních 
soupravách Bluetooth, naleznete na adrese 
http://www.cisco.com/go/cius/accessories.

HD Media Station
Příslušenství HD Media Station rozšiřuje funkce 
zařízení Cisco Cius. Mezi přidané funkce patří tři porty 
USB pro připojení klávesnice nebo myši USB, 
konektor DisplayPort pro připojení k externímu 
monitoru a přepínač pro gigabitový Ethernet.

Klávesové zkratky
Používáte-li zařízení Cius s příslušenstvím Media 
Station a klávesnicí USB, můžete namísto kláves na 
zařízení Cius používat klávesové zkratky na 
klávesnici:

•  Nabídka: Shift+Ctrl+[

•  Domů: Shift+Ctrl+]

•  Zpět: Shift+Ctrl+\

Zásuvka pro kartu MicroSD
Chcete-li rozšířit dostupnou paměť, vložte kartu 
microSD do zásuvky pro kartu microSD.

Poznámka Optimální výsledky dosáhnete vytištěním 
tohoto dokumentu na papír velikosti 
8 1/2 x 14'' (Legal).

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