
Fer trucada

Per introduir números 
només heu de prémer les 
tecles corresponents al 
comandament a distància.

Per cridar el teclat virtual, 
utilitzeu la tecla de fletxa esquerra del cursor per desplaçar-
vos al camp 123. Ara us podeu desplaçar pel teclat i 
seleccionar caràcters. Premeu Acceptar per seleccionar 
un caràcter.

Seleccioneu el camp de color verd Trucar a la pantalla 
o premeu el botó verd Trucar al comandament a distància 
per fer la trucada.

Utilitzeu les tecles del 
cursor del comandament a 
distància per seleccionar el 
camp Cercar o marcar, tal 
com s'indica.

Assegureu-vos que 
l'opció Trucar estigui 
seleccionada i premeu 
Acceptar o el botó verd 
Trucar al comandament 
a distància.

Fer trucada des de la llista de contactes Modificar la disposició de la pantalla

Rebre o refusar trucadesUn cop s'hagi localitzat una 
entrada, premeu Acceptar 
al comandament a distància 
per cridar el menú Trucar. 
A continuació, premeu 
el botó verd Trucar o el botó Acceptar del comandament 
a distància per fer la trucada.

Utilitzeu les tecles del 
cursor del comandament 
a distància per desplaçar-
vos entre Favorits, 
Recents i Directori 
i després continuar 
avançant en una de les 
llistes. 

Assegureu-vos que 
l'opció Trucar estigui 
seleccionada i premeu 
Acceptar o el botó verd 
Trucar al comandament 
a distància.

Utilitzeu les tecles de 
fletxa del comandament 
a distància per desplaçar-
vos horitzontalment a la 
nova disposició que voleu 
utilitzar i premeu Acceptar. 

Aneu a Disposició ( ) 
a l'extrem superior dret 
i premeu Acceptar al 
comandament a distància. 
Aquesta icona només 
apareixerà quan 
sigui pertinent.
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Quan rebeu una trucada, 
podeu acceptar-la, 
refusar-la o ignorar-la. 

Si refuseu la trucada, 
s'enviarà un avís a l'emissor 
de la trucada informant que 
esteu ocupat.

També podeu utilitzar 
directament les tecles del 
comandament a distància.



La pantalla i el comandament a distànciaCompartir contingut

Utilitzeu aquesta funció per compartir contingut al PC en una trucada 
o fora d'una trucada. 

Utilitzeu aquest accés 
per fer trucades

Utilitzeu aquest accés 
per compartir contingut

Accés al mode repòs, 
Informació del sistema i a la 
funció No destorbar

Accés al menú 
Control de càmera

Aquesta icona es mostra 
per indicar que l'aplicació 
Proximitat està habilitada 
en aquest sistema

Control de volum i control Apujar/Abaixar

Selector de camp/
Tecles del cursor

Tornar al pas anterior
Silenciar/Activar el 
so del micròfon

Refusar trucada entrant/
Finalitzar trucada/
Cancel·lar/Tornar a la 
pantalla d'inici (fora de 
les trucades)

Fer trucada/ 
 Acceptar trucada entrant

Acceptar/Retorn

Teclat

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

.@

pqrs tuv wxyz

defabc

ghi jkl mno

Utilitzeu els controls del cursor per 
desplaçar-vos per la pantalla i premeu 
Acceptar/Retorn per obrir el camp de 
menú seleccionat.

Utilitzeu la tecla Cancel·lar per sortir 
d'un menú (i tornar a la pantalla 
d'inici) i desfer els canvis. Utilitzeu 
la tecla Enrere per tornar al pas 
immediatament anterior.

Quan està activada la funció No 
destorbar, els tons de trucada es 
silenciaran i, si algú prova de trucar-vos, 
els intents es mostraran com a trucades 
perdudes. Tanmateix, podreu fer totes 
les trucades que vulgueu. 

Assegureu-vos 
que la font de la 
presentació està 
connectada i activada. 
Seleccioneu Compartir 
i premeu Acceptar 
al comandament 
a distància.

Seleccioneu la font 
que voleu compartir 
i premeu Acceptar 
al comandament 
a distància.

El camp Minimitzar/
Maximitzar controla 
la mida de la imatge 
compartida. Si cal, 
seleccioneu-lo i 
premeu Acceptar 
al comandament 
a distància.

Per deixar de compartir 
contingut, seleccioneu 
Deixar de compartir 
i premeu Acceptar 
al comandament 
a distància.
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