
Efetuar chamada

Para introduzir números, 
basta premir as teclas 
correspondentes no 
controlo remoto.

Para invocar o teclado 
virtual, utilize a tecla do Cursor de seta para a esquerda 
para passar ao campo 123. Agora pode movimentar-se 
pelo teclado e selecionar carateres. Carregue em OK para 
selecionar um caráter.

Selecione o campo Telefonar verde no ecrã ou prima 
o botão Telefonar verde no controlo remoto para efetuar 
a chamada

Utilize as teclas do 
Cursor do controlo 
remoto para selecionar 
o campo Pesquisar 
ou Marcar, conforme 
é destacado.

Certifique-se de 
que Telefonar está 
selecionado e prima OK ou 
o botão Telefonar verde 
no controlo remoto.

Efetuar chamada a partir da Lista 
de contactos

Alterar o Esquema do ecrã

Receber ou Recusar chamadasAssim que tiver localizado 
uma entrada, prima OK 
no controlo remoto para 
invocar o menu Telefonar. 
Prima o botão Telefonar 
verde ou o botão OK no controlo remoto para efetuar 
a chamada.

Utilize as teclas do 
Cursor no controlo 
remoto para navegar 
entre Favoritos, Recentes 
e Diretório e, em seguida, 
para baixo numa das 
listas. 

Certifique-se de 
que Telefonar está 
seleccionado e prima OK 
ou o botão Telefonar 
verde no controlo remoto.

Utilize as teclas de Seta 
no controlo remoto para 
se mover horizontalmente 
para o novo esquema que 
pretende utilizar e prima 
OK. 

Navegue para Esquema 
( ) no canto superior direito 
e prima OK no controlo 
remoto. Este ícone 
aparecerá apenas quando 
for relevante.
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Se alguém lhe telefonar, 
pode aceitar, recusar ou 
ignorar a chamada. 

Se recusar a chamada, 
será enviada ao autor 
da chamada uma 
notificação de que 
está ocupado.

Também pode utilizar as 
teclas diretamente no 
controlo remoto.



O Ecrã e o Controlo remotoPartilha de conteúdos

Utilize esta funcionalidade para partilhar conteúdo no seu PC numa 
chamada ou fora de uma chamada. 

Utilizar isto para 
efetuar chamadas

Utilizar isto para 
partilhar conteúdo

Aceda a Modo de Espera, 
Informações do sistema e à 
funcionalidade Não incomodar

Aceda ao menu 
Controlo de câmara

Este ícone aparece para 
indicar que a Proximidade foi 
ativada para este sistema

Controlo de volume e controlo de 
Aumentar/Diminuir

Seletor de campo/
Teclas do cursor

Retroceder um passo
Desativar som/ativar 
som do microfone

Rejeitar chamada 
recebida/Terminar 
chamada/Cancelar/
Voltar ao ecrã principal 
(chamadas externas)

Efetuar chamada / 
 Aceitar chamada 

recebida

OK/Enter

Teclado

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

.@

pqrs tuv wxyz

defabc

ghi jkl mno

Utilize os controlos do Cursor para se 
mover pelo ecrã e prima OK/Enter para 
abrir o campo de menu selecionado.

Utilize a tecla Cancelar para sair de 
um menu (e retroceder ao ecrã Página 
inicial), anulando quaisquer alterações. 
Utilize a tecla Voltar para retroceder 
apenas um passo.

Com a definição Não incomodar, os 
toques são silenciados e as tentativas 
de chamada efetuadas por outras 
pessoas aparecem como chamadas 
não atendidas. No entanto, pode efetuar 
todas as chamadas que pretender. 

Certifique-se de 
que a origem da sua 
apresentação tem 
ligação estabelecida 
e que está Ativada. 
Selecione Partilhar 
e prima OK no 
controlo remoto.

Selecione a origem 
a ser partilhada e prima 
OK no controlo remoto.

O tamanho da imagem 
partilhada é controlado 
através do campo 
Minimizar/Maximizar. 
Selecione esta opção 
e prima OK no controlo 
remoto, caso seja 
necessário.

Para deixar de 
partilhar conteúdo, 
selecione Parar de 
partilhar e prima OK 
no controlo remoto.
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