KRÓTKO O CC 9068 / CC 9068 App
Pierwsze kroki:
Jeżeli połączenie Bluetooth ma być ustanowione po raz pierwszy, należy uaktywnić funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym i włączyć funkcję wyszukiwania urządzeń typu Bluetooth.
Trzeba odnaleźć urządzenie oznaczone symbolem „CC 9068”. W razie wykrycia kilku urządzeń należy wybrać poszukiwane i wprowadzić nr PIN 1234. Szczegółowe informacje i pozostałe
funkcje zostały opisane w instrukcji obsługi zestawu głośnomówiącego.

Polecenia głosowe dla wszystkich menu:
Anuluj

Pomoc

Cofnij

Menu główne

Zakończenie sterowania głosowego.

Wylicza wszystkie dostępne polecenia.

Powrót do poprzedniej pozycji.

Powrót do głównego menu.

Główne polecenia głosowe:

Menu główne
Zadzwoń
Jan Kowalski
Ta pozycja nie jest wyświetlana w menu głównym.
Umożliwia wywołanie kontaktu z książki telefonicznej, bez
wchodzenia do niej np.
„Zadzwoń Jan Kowalski
prywatny”
Należy pamiętać, aby wypowiadane nazwisko było
takie samo, jak to zapisane
w książce telefonicznej.

Wybierz numer
▪▪ Cyfry (0..9)
▪▪ Powtórz
▪▪ Usuń wszystkie
▪▪ Usuń ostatnie
▪▪ Wybierz
▪▪ Usuń grupę
Znaki specjalne jak +, * i #
można wywołać podobnie
jak spację np. dla skrzynki
pocztowej.

Książka
telefoniczna
▪▪ Wybierz wpis <liczbę>
▪▪ Powtórz
▪▪ Odczytaj listę
▪▪ Zadzwoń Jan Kowalski
▪▪ Wybierz
▪▪ Szybkie wyszukiwanie
▪▪ Szczegóły
▪▪ Wybierz prywatny
▪▪ Wybierz komórkowy
▪▪ Wybierz praca
▪▪ Wybierz ogólny
▪▪ Wybierz z karty SIM
▪▪ Polecenie głosowe
▪▪ Odbierz
▪▪ Numer
▪▪ Następny
▪▪ Poprzedni
▪▪ Następna strona
▪▪ Poprzednia strona

Wybierz ponownie
Umożliwia ponowne wybieranie numeru ostatnio wybranego.

Spis połączeń
▪▪ Wybierane
▪▪ Odebrane
▪▪ Nieodebrane

Muzyka

Jeśli telefon jest połączony
z urządzeniem głośnomówiącym w trybie A2DP, tym poleceniem można odtwarzać
Dodatkowo dla każdej pozycji są muzykę (np. pliki MP3).
dostępne następujące etykiety
głosowe:

▪▪ Wybierz wpis <liczbę>
▪▪ Numer
▪▪ Powtórz
▪▪ Wybierz
▪▪ Następny
▪▪ Poprzedni
▪▪ Następna strona
▪▪ Poprzednia strona

Wiadomości
▪▪ Wszystkie wiadomości
▪▪ Nowe wiadomości
▪▪ Wszystkie e-maile
▪▪ Nowe e-maile
Dodatkowo dla każdej pozycji są dostępne następujące etykiety głosowe:

▪▪ Wybierz wpis <liczbę>
▪▪ Powtórz
▪▪ Wybierz
▪▪ Odczytaj
▪▪ Następny
▪▪ Poprzedni
▪▪ Następna strona
▪▪ Poprzednia strona

Odczytaj nową wiadomość
Odczytaj nowe e-maile
Ta pozycja nie jest wyświetlana
w menu głównym.
Tym poleceniem można wywołać
natychmiast nową przychodzącą
wiadomość.

►

Ustawienia
▪▪ Bluetooth
▪▪ Telefony
▪▪ Urządzenia

▪▪ Sterowanie głosowe
▪▪ Słowo kluczowe
▪▪ Pomoc rozszerzona

▪▪ A2DP aktywny

▪▪ Informacja głosowa

grające

►

wł./wył.

wł./wył.
▪▪ Trening użytkownika
▪▪ Opis

▪▪ Audio
▪▪ Dzwonki
▪▪ Głośność
▪▪ Opóźnienie dźwięku
▪▪ Zewnętrzne audio
wł./wył.
▪▪ Balans
▪▪ Instalacja

▪▪ Wyświetlacz
▪▪ Tryb uśpienia
▪▪ Jasność
▪▪ Tryb Dzień/Noc
▪▪ Kolory
▪▪ Kalibracja
▪▪ Rotacja

▪▪ Urządzenie
▪▪ Odbieranie rozmów
▪▪ Język
▪▪ Opcje książki
telefonicznej

▪▪ System
▪▪ Stan gotowości

CC 9068

Notatki

Zamiana telefonów

Aktywuj sterowanie
głosowe

Notatka głosowa może być
zapisana bezpośrednio z głównego menu lub podczas rozmowy telefonicznej.

Ta komenda jest dostępna tylko
wtedy, gdy aktywowano funkcję
Multipoint. Dzięki niej można
zmieniać priorytety telefonów
komórkowych.

Jeżeli funkcja magiczne słowo
jest aktywowana, to można używając tej komendy rozpocząć
sterowanie głosowe.

Wszystkie omówione polecenia można przeprowadzać także za pomocą ekranu dotykowego. Wyjątek stanowią typowe polecenia słowne jak „Odczytaj nowe wiadomości tekstowe”, „Odczytaj nowe e-maile” i „Zadzwoń Jan Kowalski”. Obsługa odbywa się za pomocą strzałek (w zależności od wersji), czerwonymi
można przerwać daną czynność lub cofnąć się wstecz, zielonym symbolem
można zatwierdzać daną czynność.
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Obsługa za pomocą ekranu dotykowego:

