
Zvana veikšana

Lai ievadītu skaitļus, 
nospiediet tālvadības pults 
atbilstošos taustiņus.

Lai izsauktu virtuālo 
tastatūru, izmantojiet kreiso 
kursora bulttaustiņu un pārejiet uz lauku 123. Tagad varat 
pārvietoties pa tastatūru un atlasīt rakstzīmes. Lai atlasītu 
rakstzīmi, nospiediet Labi.

Lai veiktu zvanu, atlasiet zaļo ekrāna lauku Zvans vai 
nospiediet tālvadības pults zaļo pogu Zvans.

Izmantojiet tālvadības 
pults kursora taustiņus, 
lai atlasītu lauku Meklēt vai 
zvanīt, kas apvilkts attēlā.

Pārbaudiet, vai ir atlasīts 
vienums Zvans, un 
nospiediet tālvadības pults 
pogu Labi vai zaļo pogu 
Zvans.

Zvana veikšana no kontaktpersonu 
saraksta

Ekrāna izkārtojuma maiņa

Zvanu saņemšana vai noraidīšanaKad esat noteicis ieraksta 
atrašanās vietu, nospiediet 
tālvadības pults pogu Labi, 
lai izsauktu izvēlni Zvans. 
Lai veiktu zvanu, nospiediet 
tālvadības pults zaļo pogu Zvans vai pogu Labi.

Izmantojiet tālvadības 
pults kursora taustiņus, 
lai pārslēgtos starp 
vienumiem Izlase, 
Jaunākie un Direktorijs 
un virzītos lejup pa 
vienumiem sarakstā. 

Pārbaudiet, vai ir atlasīts 
vienums Zvans, un 
nospiediet tālvadības pults 
pogu Labi vai zaļo pogu 
Zvans.

Izmantojiet tālvadības 
pults bulttaustiņus, lai 
horizontālā virzienā pārietu 
uz jauno izkārtojumu, 
kuru vēlaties izmantot, 
un nospiediet Labi. 

Naviģējiet uz Izkārtojums 
( ) augšējā labajā stūrī 
un nospiediet tālvadības 
pults pogu Labi. Šī ikona 
tiks rādīta tikai atbilstošās 
situācijās.
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Ja saņemat zvanu, jūs 
varat to pieņemt, noraidīt 
vai ignorēt. 

Ja noraidīsit zvanu, 
zvanītājam tiks nosūtīta 
informācija par to, ka 
esat aizņemts.

Varat veikt šīs darbības 
arī tieši ar tālvadības 
pults taustiņiem.



Ekrāns un tālvadības pultsSatura kopīgošana

Izmantojiet šo līdzekli, lai kopīgotu datora saturu zvana laikā vai 
citā situācijā. 

Izmantojiet, lai 
veiktu zvanus

Izmantojiet, lai 
kopīgotu saturu

Piekļuve līdzeklim Gaidstāves 
režīms, Sistēmas informācija 
un Netraucēt

Piekļuve izvēlnei 
Kameras vadība

Šī ikona norāda, ka 
sistēmā ir iespējots 
līdzeklis Tuvums

Skaļuma vadīkla un vadīkla Palielināt/Samazināt

Lauka atlasītājs/
Kursora taustiņi

Atgriezties atpakaļ par 
vienu soli

Mikrofona izslēgšana/
ieslēgšana

Noraidīt ienākošo zvanu/
Beigt zvanu/Atcelt/
Atgriezties sākuma 
ekrānā (ne zvana laikā)

Veikt zvanu / 
 Pieņemt ienākošo zvanu

Labi/Ievadīt
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Izmantojiet kursora vadīklas, lai 
pārvietotos ekrānā, un nospiediet Labi/
Ievadīt, lai atvērtu atlasīto izvēlnes lauku.

Izmantojiet taustiņu Atcelt, lai izietu no 
izvēlnes un atgrieztos sākuma ekrānā. 
Tādējādi tiks atsauktas visas izmaiņas. 
Izmantojiet taustiņu Atpakaļ, lai 
atgrieztos atpakaļ par vienu soli.

Ja ierīcē ir iestatīts režīms Netraucēt, 
tiks izslēgta zvanu signālu skaņa un zvani 
tiks parādīti kā neatbildēti zvani. Tomēr 
jūs varat veikt zvanus neierobežotā 
daudzumā. 

Pārbaudiet, vai 
prezentācijas avots ir 
pievienots un ieslēgts. 
Atlasiet Kopīgot un 
nospiediet tālvadības 
pults pogu Labi.

Atlasiet kopīgojamo 
avotu un nospiediet 
tālvadības pults pogu 
Labi.

Kopīgotā attēla lielumu 
varat vadīt, izmantojot 
lauku Minimizēt/
Maksimizēt. Vajadzības 
gadījumā atlasiet šo 
vienumu un nospiediet 
tālvadības pults pogu 
Labi.

Lai pārtrauktu kopīgot 
saturu, atlasiet 
Pārtraukt kopīgošanu 
un nospiediet 
tālvadības pults 
pogu Labi.
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