
ביצוע שיחה

כדי להזין מספרים, הקש על 
המקשים המתאימים בשלט 

רחוק.
כדי להפעיל את המקלדת 

הווירטואלית, השתמש 
במקש של סמן החץ השמאלי כדי להגיע לשדה 123. כעת תוכל 

להשתמש במקלדת ולבחור תווים. הקש על OK כדי לבחור תו.
 Call בחר בשדה התקשר הירוק על המסך או הקש על לחצן

)התקשר( בשלט רחוק כדי לבצע את השיחה.

 Cursor השתמש במקשי
)סמן( בשלט רחוק כדי 

לבחור בשדה חפש או חייג, 
כמתואר.

ודא שהאפשרות התקשר 
נבחרה ולחץ OK )אישור( 

או על לחצן Call )התקשר( 
הירוק בשלט רחוק.

שינוי פריסת המסךביצוע שיחה מרשימת אנשי קשר

קבלה או דחייה של שיחות כאשר זוהה ערך, הקש על 
OK בשלט רחוק כדי להפעיל 

את תפריט שיחה. לאחר 
 Call מכן הקש על לחצן

 OK התקשר( או על לחצן(
בשלט רחוק כדי לבצע את השיחה.

השתמש במקשי הסמן 
)סמן( בשלט רחוק כדי 

לעבור בין מועדפים, 
אחרונים וספרייה ולאחר 

מכן נווט למטה באחת 
 הרשימות.

 

ודא שהאפשרות התקשר 
נבחרה ולחץ OK )אישור( 

או על לחצן Call )התקשר( 
הירוק בשלט רחוק.

השתמש במקשי החצים 
בשלט רחוק כדי לנוע בכיוון 
אופקי לפריסה חדשה שבה 

ברצונך להשתמש, והקש 
 .OK על

( בפינה  נווט אל פריסה )
 OK הימנית העליונה ולחץ על
בשלט רחוק. סמל זה יופיע רק 

כאשר הוא רלוונטי.
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אם מישהו מתקשר אליך, 
תוכל לקבל את השיחה, 

לדחות אותה או להתעלם 
ממנה. 

אם תדחה את השיחה, 
תישלח לצד המתקשר 

הודעה המציינת שאתה 
עסוק.

תוכל גם להשתמש ישירות 
במקשים של השלט רחוק.



המסך והשלט רחוק שיתוף תוכן

השתמש בתכונה זו כדי לשתף תוכן שנמצא במחשב שלך בשיחה או מחוץ 
לשיחה. 

השתמש בלחצן זה 
כדי לבצע שיחות

השתמש בלחצן זה 
כדי לשתף תוכן

עבור אל התכונה 'מצב 
המתנה', 'מידע מערכת' ו'נא לא 

להפריע'
עבור אל תפריט 
בקרת המצלמה

סמל זה מופיע כדי לציין 
שהאפשרות קרבה 

הופעלה עבור מערכת זו

לחצן עוצמת הקול ולחצן הגברה/החלשה

בורר שדות/מקשי סמן

חזור צעד אחד אחורה
השתק/בטל השתקה 

של המיקרופון
דחה שיחה נכנסת / 
סיים שיחה / ביטול /

חזרה למסך הבית )לא 
בזמן שיחה(

 בצע שיחה /
 קבל שיחה נכנסת

OK/Enter

לוח מקשים

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

@.

pqrs tuv wxyz

defabc

ghi jkl mno

השתמש במקשי הסמן כדי לנוע על המסך 
והקש על OK/Enter כיד לפתוח את שדה 

התפריט שנבחר.
השתמש במקש Cancel )ביטול( כדי לצאת 

מתפריט )וחזור למסך הבית( ולבטל את 
 Back השינויים שבוצעו. השתמש במקש

)הקודם( כדי לחזור צעד אחד אחורה.

כאשר תבחר באפשרות 'נא לא להפריע', 
הצלצולים יושתקו וניסיונות התקשרות 

שיבוצעו על-ידי אנשים אחרים כדי ליצור 
עמך קשר יופיעו כשיחות שלא נענו. עם 

זאת, תוכל לבצע שיחות כרצונך. 

ודא שמקור המצגת שלך 
מחובר ומופעל. בחר 
 OK שתף והקש על

בשלט רחוק.

בחר את המקור שברצונך 
 OK לשתף והקש על

בשלט רחוק.

גודל התמונה המשותפת 
נשלט באמצעות השדה 

הגדל/מזער. בחר 
באפשרות זו והקש על 
OK בשלט רחוק, בעת 

הצורך.

כדי להפסיק לשתף תוכן, 
בחר עצור שיתוף והקש 

על OK בשלט רחוק.
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