
Осъществяване на повикване

За да въвеждате номера, 
просто натискайте 
съответните бутони 
на дистанционното 
управление.

За да се покаже виртуалната клавиатура, използвайте 
бутона със стрелка наляво за придвижване на курсора, за 
да преминете към полето 123. Сега можете да се движите 
по клавиатурата и да избирате символи. Натиснете OK, за 
да изберете символ.

Изберете зеленото поле Повикване на екрана или 
натиснете зеления бутон Повикване на дистанционното 
управление, за да осъществите повикване.

Използвайте бутоните за 
придвижване на курсора 
на дистанционното 
управление, за да 
изберете полето Търсене 
или набиране, както 
е показано.

Уверете се, че е избрано 
Повикване, и натиснете 
OK или зеления 
бутон Повикване 
на дистанционното 
управление.

Осъществяване на повикване от 
списъка с контакти

Промяна на оформлението 
на екрана

Приемане или отказване 
на повикванияСлед като откриете 

търсения запис, 
натиснете OK на 
дистанционното 
управление, за да се 
покаже менюто Повикване. След това натиснете зеления 
бутон Повикване или бутона OK на дистанционното 
управление, за да осъществите повикването.

Използвайте бутоните за 
придвижване на курсора 
на дистанционното 
управление, за да 
преминавате между 
Предпочитани, Скорошни 
или Указател и след 
това надолу в някой от 
списъците. 

Уверете се, че е избрано 
Повикване, и натиснете 
OK или зеления 
бутон Повикване 
на дистанционното 
управление.

Използвайте бутоните със 
стрелки на дистанционното 
управление, за да се 
придвижите хоризонтално 
към новото оформление, 
което бихте желали да 
използвате, и натиснете OK. 

Отидете до Оформление 
( ) в горния десен 
ъгъл и натиснете OK 
на дистанционното 
управление. Тази икона 
ще се появява само когато 
е приложимо.
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Ако някой ви се 
обажда, можете да 
приемете, откажете 
или игнорирате 
повикването. 

Ако откажете 
повикването, на 
обаждащата се страна 
ще бъде изпратено 
съобщение, че сте 
заети.

Можете и директно да 
използвате бутоните 
на дистанционното 
управление.



Екранът и дистанционното управлениеСподеляне на съдържание

Използвайте тази функция, за да споделяте съдържание на вашия 
компютър по време на разговор или извън разговор. 

Използвайте това, за 
да осъществявате 

повиквания

Използвайте това, 
за да споделяте 
съдържание

Достъп до Режим на 
готовност, Системна 
информация и функцията 
Не ме безпокойте

Достъп до 
менюто 

Управление на 
камерата

Тази икона се появява, 
за да покаже, че за тази 
система е разрешена 
функцията Близост.

Управление на силата на звука и управление на 
увеличаването/намаляването

Бутони за избор на поле/
придвижване на курсора

Връщане с една 
стъпка назад

Изключване/
включване на звука на 
микрофона

Отхвърляне на 
входящо повикване/
Край на повикване/
Отказ/Връщане към 
началния екран 
(извън повиквания)

Осъществяване на 
повикване/Приемане на 

входящо повикване

OK/Въвеждане
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Използвайте елементите за 
управление на курсора, за да се 
движите по екрана, и натиснете 
OK/Въвеждане, за да отворите 
избраното поле от менюто.

Използвайте бутона Отказ, за да 
излезете от менюто (и да се върнете 
на началния екран), като отмените 
всички промени. Използвайте бутона 
Назад, за да се върнете само с една 
стъпка назад.

При е зададено „Не ме безпокойте“, 
мелодиите са заглушени и опитите за 
повиквания, направени от други, за да 
се свържат с вас, ще се появят като 
пропуснати повиквания. Вие обаче 
можете да осъществявате повиквания, 
когато пожелаете. 

Уверете се, че 
източникът на 
презентацията ви е 
свързан и включен. 
Изберете Споделяне 
и натиснете OK на 
дистанционното 
управление.

Изберете източника за 
споделяне и натиснете 
OK на дистанционното 
управление.

Размерът на споделяното 
изображение се 
управлява посредством 
полето Минимизиране/
Максимизиране. 
Изберете го и натиснете 
OK на дистанционното 
управление, ако 
е необходимо.

За да спрете 
споделяне на 
съдържание, 
изберете Спиране 
на споделянето 
и натиснете OK на 
дистанционното 
управление.
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