
Volání

K zadání čísel použijte 
odpovídající tlačítka na 
dálkovém ovládání.

Chcete-li zobrazit virtuální 
klávesnici, pomocí tlačítka 
pro ovládání kurzoru s levou šipkou přejděte na pole 123. 
Můžete přecházet po klávesnici a vybírat znaky. Stisknutím 
tlačítka OK vyberte znak.

Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte zelené pole Volat na 
obrazovce nebo stiskněte zelené tlačítko pro uskutečnění 
hovoru na dálkovém ovládání.

Pomocí tlačítek ovládání 
kurzoru na dálkovém 
ovládání vyberte pole 
Hledat nebo volat, jak je 
znázorněno na obrázku.

Vyberte ikonu Volat 
a stiskněte tlačítko OK 
nebo zelené tlačítko pro 
uskutečnění hovoru 
na dálkovém ovládání.

Volání ze seznamu kontaktů Změna rozvržení obrazovky

Přijetí a odmítnutí hovoruPo vyhledání položky 
otevřete nabídku Volat 
stisknutím tlačítka OK na 
dálkovém ovládání. Chcete-
li uskutečnit hovor, stiskněte 
zelené tlačítko Volat nebo tlačítko OK na dálkovém ovládání.

Pomocí tlačítek ovládání 
kurzoru na dálkovém 
ovládání můžete přecházet 
mezi seznamy Oblíbené 
položky, Poslední položky 
a Adresář a následně 
v položkách některého 
ze seznamů. 

Vyberte ikonu Volat 
a stiskněte tlačítko OK 
nebo zelené tlačítko pro 
uskutečnění hovoru na 
dálkovém ovládání.

Pomocí tlačítek se šipkami 
na dálkovém ovládání 
přejděte vodorovně na 
nové rozvržení, které 
chcete použít, a stiskněte 
tlačítko OK. 

Vyberte ikonu Rozvržení 
( ) v pravém horním rohu 
a poté stiskněte tlačítko OK 
na dálkovém ovládání. 
Tato ikona se zobrazí pouze 
tehdy, pokud ji lze v dané 
situaci použít.
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Příchozí hovor můžete 
přijmout, odmítnout nebo 
ignorovat. 

Pokud hovor odmítnete, 
uslyší volající 
obsazovací tón.

Můžete také použít 
přímo tlačítka na dálkovém 
ovládání.



Obrazovka a dálkové ovládáníSdílení obsahu

Pomocí této funkce můžete sdílet obsah v počítači během hovoru 
nebo mimo něj. 

Tlačítko pro 
uskutečnění hovoru

Tlačítko pro sdílení 
obsahu

Přístup k pohotovostnímu 
režimu, informacím 
o systému a funkci Nerušit

Přístup k nabídce 
Ovládání kamery

Tato ikona označuje, že byla 
pro tento systém aktivována 
funkce připojení k blízkým 
zdrojům.

Ovládání hlasitosti a ovládání zvýšení/snížení

Výběr položky / tlačítka 
ovládání kurzoru

Návrat o krok zpět
Zapnout/vypnout 
mikrofon

Odmítnout příchozí 
hovor / Ukončit hovor / 
Zrušit / Zpět na 
domovskou obrazovku 
(externí hovory)

Uskutečnit hovor /
Přijmout příchozí hovor

OK/Zadat

Klávesnice
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Pomocí tlačítek ovládání kurzoru můžete 
pohybovat kurzorem po obrazovce 
a stisknutím tlačítka OK/Zadat můžete 
otevřít vybranou položku nabídky.

Stisknutím tlačítka Zrušit opustíte 
nabídku (a vrátíte se na domovskou 
obrazovku). Současně jsou vráceny zpět 
případné provedené změny. Stisknutím 
tlačítka Zpět přejdete o jeden krok zpět.

V režimu Nerušit je ztišeno vyzvánění 
a příchozí hovory se budou jevit jako 
zmeškané. Hovory však můžete 
libovolně uskutečňovat. 

Zkontrolujte, zda 
je zdroj prezentace 
připojený a zapnutý. 
Vyberte ikonu Sdílet 
a stiskněte tlačítko OK 
na dálkovém ovládání.

Vyberte zdroj, který 
chcete sdílet, 
a stiskněte tlačítko OK 
na dálkovém ovládání.

Velikost sdíleného 
obrazu lze ovládat 
pomocí položky 
Minimalizovat/
Maximalizovat. Podle 
potřeby vyberte položku 
a stiskněte tlačítko OK 
na dálkovém ovládání.

Chcete-li zastavit 
sdílení obsahu, 
stiskněte tlačítko 
Zastavit sdílení a potom 
stiskněte tlačítko OK na 
dálkovém ovládání.
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