
Uskutočnenie hovoru

Na zadanie čísel len 
stlačte príslušné tlačidlá na 
diaľkovom ovládaní.

Na vyvolanie virtuálnej 
klávesnice použite tlačidlo 
kurzora ľavej šípky, aby ste prešli na políčko 123. Teraz sa 
môžete presunúť nad klávesnicu a vybrať znaky. Stlačením 
tlačidla OK vyberte znak.

Na obrazovke vyberte zelené políčko Hovor alebo na 
diaľkovom ovládaní stlačte zelené tlačidlo Hovor, aby ste 
uskutočnili hovor.

Použite tlačidlá kurzora 
na diaľkovom ovládaní, 
aby ste vybrali políčko 
Vyhľadať alebo vytočiť tak, 
ako je naznačené.

Uistite sa, že ste vybrali 
možnosť Hovor a 
stlačte tlačidlo OK alebo 
zelené tlačidlo Hovor na 
diaľkovom ovládaní.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu 
kontaktov

Zmena rozvrhnutia obrazovky

Prijatie alebo odmietnutie hovorovPo nájdení záznamu stlačte 
tlačidlo OK na diaľkovom 
ovládaní, aby ste vyvolali 
ponuku Hovor. Potom 
stlačte zelené tlačidlo 
Hovor alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládaní, aby ste 
uskutočnili hovor.

Použite tlačidlá kurzora 
na diaľkovom ovládaní, 
aby ste prechádzali medzi 
možnosťami Obľúbené, 
Posledné a Priečinok 
a potom dovnútra do 
jedného zo zoznamov. 

Uistite sa, že ste vybrali 
možnosť Hovor a 
stlačte tlačidlo OK alebo 
zelené tlačidlo Hovor na 
diaľkovom ovládaní.

Použite tlačidlá šípok na 
diaľkovom ovládaní, aby 
ste vodorovne prechádzali 
na nové rozvrhnutie, 
ktoré by ste chceli použiť. 
Potom stlačte tlačidlo OK. 

Prejdite na možnosť 
Rozvrhnutie ( ) v pravom 
hornom rohu a stlačte tlačidlo 
OK na diaľkovom ovládaní. 
Táto ikona sa zobrazí 
len vtedy, keď to bude 
relevantné.
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Ak vám niekto volá, 
môžete hovor prijať, 
odmietnuť alebo 
ignorovať. 

Ak hovor odmietnete, 
volajúcej strane sa odošle 
informácia o obsadení.

Taktiež môžete použiť 
priamo tlačidlá na 
diaľkovom ovládaní.



Obrazovka a diaľkové ovládanieZdieľanie obsahu

Použite túto funkciu na zdieľanie obsahu v počítači počas hovoru alebo 
mimo hovoru. 

Použite na 
uskutočnenie 

hovorov

Použite na zdieľanie 
obsahu

Získajte prístup k 
pohotovostnému režimu, 
informáciám o systéme 
a k funkcii Nerušiť

Prístup k ponuke 
Ovládanie kamery

Táto ikona sa zobrazí, 
aby naznačila, že sa pre 
tento systém aktivovala 
blízkosť

Ovládanie hlasitosti a ovládanie zvýšenia/zníženia

Volič políčka/
tlačidlá kurzora

Prejsť naspäť o jeden krok
Stlmenie/zrušenie 
stlmenia mikrofónu

Odmietnutie 
prichádzajúceho 
hovoru/ukončenie 
hovoru/zrušenie/
naspäť na úvodnú 
obrazovku (mimo 
hovorov)

Uskutočnenie hovoru/ 
prijatie prichádzajúceho 
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Na presúvanie po obrazovke použite 
ovládacie prvky kurzora a stlačením 
tlačidla OK/zadať otvorte zvolené 
políčko ponuky.

Použite tlačidlo Zrušiť na ukončenie 
ponuky (a návrat na úvodnú obrazovku), 
pričom zrušíte akékoľvek vykonané 
zmeny. Pomocou tlačidla Naspäť 
prejdete naspäť len o jeden krok.

Keď sa nastaví na Nerušiť, tóny zvonení 
sa stlmia a pokusy o hovor s vami zo 
strany druhých sa zobrazia ako zmeškané 
hovory. Vy však môžete uskutočňovať 
hovory tak, ako budete chcieť. 

Uistite sa, že zdroj 
vašej prezentácie je 
pripojený a zapnutý. 
Vyberte možnosť 
Zdieľať a na diaľkovom 
ovládaní stlačte 
tlačidlo OK.

Vyberte zdroj zdieľania 
a na diaľkovom ovládaní 
stlačte tlačidlo OK.

Veľkosť zdieľaného 
obrázka sa ovláda 
pomocou políčka 
Minimalizovať/
maximalizovať. 
Vyberte túto možnosť 
a v prípade potreby 
stlačte tlačidlo OK na 
diaľkovom ovládaní.

Aby ste prestali 
zdieľať obsah, vyberte 
možnosť Zastaviť 
zdieľanie a na 
diaľkovom ovládaní 
stlačte tlačidlo OK.
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