Stručný manuál pre používanie zariadenia Cisco DX80
Zariadenie DX80 môže pracovať v jednom z troch
režimov:
verejný režim, jednoduchý režim alebo
rozšírený režim.
Verejný režim sa podobá režimu „kiosk“. Verejný režim
nie je v tejto príručke popísaný. V rozšírenom režime
pracuje zariadenie DX80 ako tablet s operačným
systémom Android. Telefónne funkcie zariadení sú
potom aplikáciami, ktoré sú označované ako telefónne
aplikácie. Pracovné režimy zariadení nastavuje správca.

1. Kamera s uzávierkou. Otočením uzávierky proti smeru
hodinových ručičiek je možné kameru zavrieť, otočením
v smere hodinových ručičiek sa uzávierka otvára.
2. Tlačidlo pre vypnutie mikrofónu, ovládanie hlasitosti
reproduktora a USB port na pravej strane zariadenia.
3. Vypínač.
4. Reproduktor.
5. Mikrofón v každej nohe. V základnom nastavení je
mikrofón v úzko smerovom režime. Tento režim
potlačuje okolitý hluk bez vplyvu na váš hlas.

Zobrazenie autoportrétu
Ak je to potrebné, klepnite na ikonu Volať. Potom
klepnite na ikonu Viac (...) v pravom hornom rohu okna
a v zobrazenej ponuke vyberte možnosť Autoportrét.

Presmerovanie všetkých hovorov

1. Ak je potrebné, klepnite na ikonu Volať. Potom
klepnite na ikonu Viac (...) v pravom hornom rohu okna
a vyberte možnosť Presmerovať všetko.
2. Zobrazí sa výzva k zadaniu cieľového telefónneho
Jednoduchý režim: Poskytuje prístup k nasledujúcim čísla.
funkciám:
3. Ak chcete funkciu Presmerovať všetko zrušiť,
 Uskutočňovanie hovorov
zopakujte uvedený postup.
 Prístup k zoznamu kontaktov
Zapnutie funkcie Nerušiť
 Zobrazenie zoznamu posledných hovorov
Ak je potrebné, klepnite na ikonu Volať. Potom klepnite
 Zobrazenie hlasovej správy (možnosť Správy)
na ikonu Viac (...) v pravom hornom rohu okna
 Zobrazenie počítača (ak je k dispozícii)
a vyberte možnosť Nerušiť. Táto funkcia je dostupná
 Zobrazenie ponuky Nastavenia
a viditeľná iba vtedy, ak bola aktivovaná správcom.
Rozšírený režim: Vyžaduje spustenie telefónnej Vypnutie mikrofónu počas hovoru
aplikácie, skôr ako je možné používať systém ako Stlačte tlačidlo pre vypnutie mikrofónu na pravej strane
telefón. Telefónnu aplikáciu spustíte takto: Klepnete na systému. Ak chcete mikrofón počas hovoru opäť zapnúť,
ikonu telefónu ( ) na ľavej strane čierneho dolného stlačte tlačidlo znovu.
panelu. Ikona telefónu je zobrazená iba v rozšírenom
režime.
Zastavenie prenosu videa
Keď je spustená telefónna aplikácia, sú zobrazené Otočte závierku kamery proti smeru hodinových
obvykle navigačné tlačidlá operačného systému Android ručičiek. Ak chcete v prenose videa pokračovať, otočte
(Späť, Plocha a Naposledy použité aplikácie).
závierku po smere hodinových ručičiek.
Poznámka. – Popisy uvedené v tomto dokumente
predpokladajú, že systém je v jednoduchom režime
alebo, že je spustená telefónna aplikácia.

Pohľad zozadu
1.
2.
3.
4.

Napájací zdroj
Konektor USB pre pripojenie počítača
Konektor HDMI pre pripojenie počítača
Konektor HDMI pre pripojenie externého
monitoru
5. Zásuvka pre kartu SD a zámok Kensington

6. Zásuvky USB
7. Konektor pre pripojenie počítača do siete LAN,
pomocou ktorej môže zariadenie DX80 a
počítač zdieľať spoločné pripojenie k sieti LAN
8. Konektor pre pripojenie k sieti LAN

Uskutočnenie hovoru
1.Klepnite na ikonu Hovory, ako je znázornené na obrázku.

Vytvorenie konferenčného hovoru

Prepojenie hovoru

1. Počas hovoru klepnite na pole pridať.

1. Počas hovoru klepnite na pole Prepojiť

2. Klepnite na pole Hľadať alebo volať k pridaniu.
Pokiaľ nie je pripojená externá klávesnica, zobrazí
táto akcia virtuálnu klávesnicu na obrazovke.
3. Zadajte meno alebo číslo. Počas zadávania sa
budú zobrazovať možné zhody. Klepnite na ikonu
Volať.
2.Klepnite na pole Zadajte komu zavolať v hornej časti 4. Aktuálny hovor bude pridržaný. Klepnutím na
okna. Vyberte možnosť Klávesnice.
pole Zlúčiť spojíte hovory do konferenčného
hovoru.

2. Klepnite na pole Hľadať alebo volať k pridaniu. Pokiaľ
nie je pripojená externá klávesnica, zobrazí táto akcia
virtuálnu
klávesnicu na obrazovke.
3. Zadajte meno alebo číslo. Počas zadávania sa budú
zobrazovať možné zhody. Klepnite na ikonu Volať.
4.Aktuálny hovor bude pridržaný. Klepnutím na ikonu
Prepojiť dokončite postup.

3.Zadajte meno alebo číslo. Behom zadávania sa budú
zobrazovať všetky možné zhody. Alternatívne môžete
klepnúť na položku Najnovšie, Obľúbené, Kontakty alebo 5. Opakovaním krokov 1 až 4 môžete pridať ďalších
Pridanie najnovších položiek ku kontaktom
Adresár v ľavom stĺpci a zo zobrazeného zoznamu vybrať, účastníkov.
Ktorúkoľvek položku zo zoznamu Najnovšie môžete
komu chcete volať (klepnutím na položku, ktorú chcete
pridať do zoznamu Kontakty.
volať).
1.Vyberte položku v zozname najnovších položiek.
Opustenie konferencie
2.Klepnite na ikonu Podrobnosti
Ktorýkoľvek účastník konferencie môže konferenciu 3. Klepnite na položku Pridať ku kontaktom a potvrďte
kedykoľvek opustiť klepnutím na tlačidlo Koniec. Táto operáciu.
akcia nebude mať vplyv na prebiehajúcu konferenciu. 4. V prípade potreby vytvorte nový kontakt alebo
priraďte položku k existujúcemu kontaktu.
4. Klepnutím na zelené tlačidlo Volať zahájte hovor.

Zdieľanie obsahu z počítača

Po pripojení počítača cez daný HDMI konektor sa V režime náhľadu na zdieľaný obsah sa zmenší okno
automaticky ponúkne možnosť zdieľania obsahu s účastníkmi videokonferencie. Daný obsah nie je
zdieľaný ďalším účastníkom až do potvrdenia – Start
a zobrazí sa náhľad na zdieľaný obsah počítačaSharing / Začať Zdieľanie
Dvojitým klepnutím na obraz s videom je možné
zdieľanie zastaviť v tomto kroku.

V režime zdieľania je možné prepínať medzi obrazmi
dvojitým klepnutím na vybraný obraz. Obrazy je taktiež
možné po obrazovke ľubovoľne presúvať.
V tomto kroku je zdieľanie možné zrušiť tlačidlom – Stop
Sharing / Ukončiť Zdieľanie

