
Foreta anrop

For å angi tall trykker du 
bare på tallknappene på 
fjernkontrollen.

For å starte det virtuelle 
tastaturet bruker du venstre 
markør-pilknapp for å gå til feltet 123. Nå kan du bevege 
deg rundt i tastaturet og velge tegn. Trykk på OK for å velge 
et tegn.

Velg det grønne Ring-feltet på skjermen, eller trykk på den 
grønne Ring-knappen på fjernkontrollen for å foreta anrop.

Bruk Markør-knappene 
på fjernkontrollen til å 
velge feltet Søk eller ring, 
som vist.

Kontroller at Ring er valgt, 
og trykk på OK eller den 
grønne Ring-knappen på 
fjernkontrollen.

Foreta anrop fra kontaktliste Endre skjermutforming

Motta eller avslå anropNår du har funnet en 
oppføring, trykker du på 
OK på fjernkontrollen for 
å åpne Ring-menyen. 
Deretter trykker du på den 
grønne Ring-knappen eller OK-knappen på fjernkontrollen for 
å foreta anropet.

Bruk Markør-knappene 
på fjernkontrollen for å 
veksle mellom Favoritter, 
Sist brukte og Katalog, og 
gå deretter nedover i en 
av disse listene. 

Kontroller at Ring er valgt, 
og trykk på OK eller den 
grønne Ring-knappen på 
fjernkontrollen.

Bruk Pil-knappene på 
fjernkontrollen til å gå 
horisontalt til den nye 
layouten du vil bruke, og 
trykk på OK. 

Naviger til Layout ( ) 
øverst til høyre, og trykk på 
OK på fjernkontrollen. Dette 
ikonet vises bare når det 
er relevant.
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Hvis noen ringer deg, 
kan du godta, avslå eller 
ignorere anropet. 

Hvis du avslår 
anropet, sendes 
Opptatt-informasjon 
til anroperen.

Du kan også bruke 
knappene på 
fjernkontrollen direkte.



Skjermen og fjernkontrollenInnholdsdeling

Bruk denne funksjonen for å dele innhold på PC-en i et anrop eller 
utenfor et anrop. 

Bruk dette for 
å foreta anrop

Bruk dette for 
å dele innhold

Få tilgang til funksjonene Standby-
modus, Systeminformasjon og Ikke 
forstyrr

Få tilgang til 
Kamerakontroll-menyen

Dette ikonet viser at 
Nærhet er aktivert for 
dette systemet

Volumkontroll og Øk/Reduser-kontrollen

Feltvelger/
markørknapper

Gå tilbake ett trinn
Demp / Opphev 
demping for mikrofon

Avslå innkommende 
anrop / Avslutt 
anrop / Avbryt / Tilbake 
til hjemme-skjermbildet 
(anrop fra utsiden)

Foreta anrop / 
 Godta innkommende 

anrop

OK/Enter

Tastatur

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

.@

pqrs tuv wxyz

defabc

ghi jkl mno

Bruk Markør-kontrollene til å flytte rundt 
på skjermen, og trykk på OK/Enter for 
å åpne det valgte menyfeltet.

Bruk Avbryt-knappen for å gå ut av 
en meny (og gå tilbake til Hjemme-
skjermbildet) og tilbakestille eventuelle 
endringer. Bruk Tilbake-knappen for 
å gå ett trinn tilbake.

Når innstillingen er Ikke forstyrr, dempes 
ringetonene, og anrop for å nå deg, 
vises som tapte anrop. Selv kan du 
imidlertid ringe ut som før. 

Kontroller at 
presentasjonskilden 
er tilkoblet og på. Velg 
Del, og trykk på OK på 
fjernkontrollen.

Velg kilden som skal 
deles, og trykk på OK 
på fjernkontrollen.

Størrelsen på det delte 
bildet kontrolleres 
ved hjelp av Minimer/
Maksimer-feltet. Velg 
dette, og trykk ved 
behov på OK på 
fjernkontrollen.

For å stoppe å dele 
innhold velger du 
Stopp deling og 
trykker på OK på 
fjernkontrollen.
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