
إجراء مكالمة

إلدخال األرقام، اضغط ببساطة على 
 المفاتيح المالئمة في وحدة التحكم 

عن ُبعد.

الستدعاء لوحة المفاتيح الظاهرية، 
استخدم السهم األيسر لمفتاح المؤشر 

من أجل االنتقال إلى حقل 123. يمكنك اآلن التنقل في لوحة المفاتيح واختيار األحرف. 
اضغط على موافق لتحديد حرف.

حدد حقل اتصال أخضر اللون على الشاشة أو اضغط على زر اتصال أخضر اللون في 
وحدة التحكم عن ُبعد إلجراء مكالمة.

استخدم مفاتيح المؤشر الموجودة في 
وحدة التحكم عن ُبعد لتحديد حقل 

بحث أو طلب، كما هو موضح.

تأكد من تحديد اتصال واضغط على 
موافق أو زر اتصال أخضر اللون 
الموجود في وحدة التحكم عن ُبعد.

تغيير مخطط الشاشةإجراء مكالمة من قائمة جهات االتصال

تلقي أو رفض المكالمات بمجرد الوصول إلى أحد المدخالت، 
 اضغط على موافق في وحدة التحكم 

 عن ُبعد الستدعاء قائمة االتصال. 
ثم اضغط على زر اتصال أخضر اللون 
أو زر موافق في وحدة التحكم عن ُبعد 

إلجراء مكالمة.

استخدم مفاتيح المؤشر الموجودة في 
وحدة التحكم عن ُبعد لالنتقال بين 
المفضلة، واألخيرة والدليل ثم بعد 

ذلك، داخل واحدة من القوائم. 

تأكد من تحديد اتصال واضغط على 
موافق أو زر اتصال أخضر اللون 
الموجود في وحدة التحكم عن ُبعد.

استخدم مفاتيح األسهم الموجودة في 
وحدة التحكم عن ُبعد لالنتقال أفقًيا 

إلى المخطط الجديد الذي ترغب في 
استخدامه واضغط على موافق. 

( في أعلى الزاوية  تنقل إلى مخطط )
اليمنى واضغط على موافق في وحدة 

التحكم عن ُبعد. سيظهر هذا الرمز فقط 
عندما يكون الوضع مالئًما.
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إذا قام شخص ما باالتصال بك، 
يمكنك قبول أو رفض أو تجاهل 

المكالمة. 

إذا رفضت المكالمة، سيتم إرسال 
معلومات االنشغال إلى الطرف 

المتصل.

يمكنك أيًضا استخدام المفاتيح 
الموجودة في وحدة التحكم عن ُبعد 

بطريقة مباشرة.



الشاشة ووحدة التحكم عن ُبعد مشاركة المحتويات

استخدم هذه الميزة لمشاركة المحتوى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في مكالمة أو خارج المكالمة. 

استخدم عناصر تحكم المؤشر للتنقل داخل الشاشة واضغط 
على موافق/إدخال لفتح حقل القائمة المحددة.

استخدم مفتاح إلغاء للخروج من قائمة )والعودة إلى الشاشة 
الرئيسية( والتراجع عن أي تغييرات قمت بها. استخدم 

مفتاح عودة للرجوع خطوة واحدة فقط للخلف.

عند تعيين وضع عدم اإلزعاج، يتم كتم نغمات الرنين 
وستظهر محاوالت اآلخرين لالتصال بك كمكالمات فائتة. 

وبالرغم من ذلك، يمكنك إجراء أي عدد من المكالمات 
ترغب فيه. 

تأكد من أن مصدر العرض 
التقديمي الخاص بك متصل وفي 

وضع "تشغيل". حدد مشاركة 
واضغط على موافق في وحدة 

التحكم عن ُبعد.

حدد المصدر الذي تود مشاركته 
واضغط على موافق في وحدة 

التحكم عن ُبعد.

يتم التحكم في حجم الصورة التي 
يتم مشاركتها عن طريق حقل 
تصغير/تكبير. حدد هذا الحقل 
واضغط على موافق في وحدة 

التحكم عن ُبعد، إذا دعت الحاجة 
لذلك.

إليقاف مشاركة المحتوى، حدد 
إيقاف المشاركة واضغط على 

موافق في وحدة التحكم عن ُبعد.
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استخدم هذا الزر إلجراء 
المكالمات

استخدم هذا الزر لمشاركة 
المحتويات

 الوصول إلى وضع االستعداد، 
معلومات النظام وميزة عدم اإلزعاج 

قم بالوصول إلى قائمة 
التحكم في الكاميرا

يظهر هذا الرمز لإلشارة إلى أن 
التقارب قد تم تمكينه لهذا النظام
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التحكم في مستوى الصوت وزيادة/تقليل التحكم

محدد الحقل/مفاتيح المؤشر

العودة خطوة واحدة كتم/إلغاء كتم الميكروفون

رفض مكالمة واردة / إنهاء 
مكالمة / إلغاء / العودة إلى 
الشاشة الرئيسية )المكالمات 
الخارجية(

 إجراء مكالمة /
قبول مكالمة واردة

موافق/إدخال

لوحة المفاتيح
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