
Arama Yapma

Numaraları girmek için 
uzaktan kontroldeki ilgili 
tuşlara basın.

Sanal klavyeyi başlatmak 
için sol ok İmleç tuşunu 
kullanarak 123 alanına ilerleyin. Artık klavye ve seçili 
karakterlere geçebilirsiniz. Karakter seçmek için Tamam'a 
basın.

Ekrandaki yeşil renkli Arama alanını seçin veya arama yapmak 
için uzaktan kontroldeki yeşil renkli Arama düğmesine basın.

Uzaktan kontroldeki İmleç 
tuşlarını kullanarak ana hat 
için Ara veya Çevir alanını 
seçin.

Arama öğesinin seçili 
olduğuna emin olun ve 
Tamam'a veya uzaktan 
kontroldeki yeşil renkli 
Arama düğmesine basın.

Kişi Listesinden Arama Yapma Ekran Düzenini Değiştirme

Çağrı Yanıtlama veya ReddetmeBir girdi bulunduğunda 
uzaktan kontroldeki 
Tamam'a basarak Arama 
menüsünü başlatın. Yeşil 
renkli Arama düğmesine 
basın veya arama yapmak için uzaktan kontroldeki Tamam 
düğmesine basın.

Uzaktan kontroldeki İmleç 
tuşlarını kullanarak Sık 
Kullanılanlar, En Son  ve 
Dizin arasında gezinin 
ve ardından listelerden 
birinde aşağı inin. 

Arama öğesinin seçili 
olduğuna emin olun ve 
Tamam'a veya uzaktan 
kontroldeki yeşil renkli 
Arama düğmesine basın.

Uzaktan kontroldeki 
Ok tuşlarını kullanarak 
kullanmak istediğiniz 
yeni düzene doğru yatay 
olarak ilerleyin ve Tamam 
düğmesine basın. 

Üst sağ köşedeki Düzen 
( ) öğesine gidin ve 
uzaktan kontrolde Tamam 
düğmesine basın. Bu simge 
sadece ilgili olduğu yerde 
görünecektir.
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Biri sizi aradığında 
çağrıyı kabul edebilir, 
reddedebilir veya 
görmezden gelebilirsiniz. 

Bir çağrıyı reddederseniz 
arayan tarafa  meşgul 
olduğunuz bilgisi 
gönderilecektir.

Uzaktan kontroldeki 
tuşları doğrudan 
kullanabilirsiniz.



Ekran ve Uzaktan Kontrolİçerik Paylaşımı

Arama sırasında ve dışında PC'nizde içerik paylaşmak için bu 
özelliği kullanın. 

Arama yapmak için 
bunu kullanın

İçerik paylaşmak 
için bunu kullanın

Bekleme modu, Sistem bilgisi 
ve Rahatsız Etmeyin özelliğine 
erişin

Kamera Kontrol 
menüsüne erişin

Bu simge Yakınlık 
özelliğinin bu sistemde 
etkinleştirildiğini 
göstermek için görünür

Ses kontrolü ve Artırma/Azaltma kontrolü

Alan seçici/İmleç tuşları

Bir adım geri gitme
Mikrofon sessiz/
sesi açma

Gelen çağrıyı 
reddetme/Arama 
sonlandırma/İptal/ 
Ana ekrana dönüş 
(dış aramalar)

Arama Yapma/ 
Gelen çağrıyı kabul etme

Tamam/Enter
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Ekrana geçmek için İmleç kontrollerini 
kullanın ve Tamam/Enter tuşuna basarak 
seçili menü alanını açın.

Herhangi bir değişikliği yapmadan 
menüden çıkmak (ve Ana ekrana 
dönmek) için İptal tuşuna basın. 
Bir adım geriye gitmek için Geri 
tuşuna basın.

Rahatsız Etmeyin özelliğine 
ayarlandığında, zil sesleri sessize 
alınır ve size ulaşmak için yapılan 
aramalar cevapsız çağrı olarak 
görünür. Fakat siz istediğiniz kadar 
arama yapabilirsiniz. 

Sunum kaynağınızın 
bağlı ve Açık olduğuna 
emin olun. Paylaş'ı 
seçin ve uzaktan 
kontrolde Tamam 
düğmesine basın.

Paylaşılacak kaynağı 
seçin ve uzaktan 
kontrolde Tamam 
düğmesine basın.

Paylaşılan görüntünün 
boyutu Küçült/Büyüt 
alanı sayesinde kontrol 
edilir. Bunu seçin ve 
gerekirse uzaktan 
kontrolde Tamam 
düğmesine basın.

Paylaşımı durdurmak 
için Paylaşımı durdur'u 
seçin ve uzaktan 
kontrolde Tamam 
düğmesine basın.
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