
Foretage opkald

Hvis du vil indtaste tal, 
skal du blot trykke på 
de tilsvarende tal på 
fjernbetjeningen.

Hvis du vil aktivere det 
virtuelle tastatur, skal du bruge den venstre pilemarkør for at 
flytte hen til feltet 123. Du kan nu bevæge dig rundt omkring 
i tastaturet og vælge tegn. Tryk på OK for at vælge et tegn.

Vælg det grønne felt Opkald på skærmen, eller tryk 
på den grønne knap Opkald på fjernbetjeningen for 
at foretage opkaldet.

Brug markørtasterne 
på fjernbetjeningen til at 
vælge feltet Søg eller ring 
op, som vist.

Sørg for, at Opkald er 
valgt, og tryk på OK eller 
den grønne knap Opkald 
på fjernbetjeningen.

Foretage opkald fra kontaktliste Ændre skærmlayoutet

Modtage eller afvise opkaldNår en indtastning er 
fundet, skal du trykke på 
OK på fjernbetjeningen for 
at aktivere menuen Opkald. 
Tryk derefter på den grønne 
knap Opkald eller knappen OK på fjernbetjeningen for at 
foretage opkaldet.

Brug markørtasterne 
på fjernbetjeningen til 
at skifte mellem Favoritter, 
Seneste og Telefonbog 
og derefter ned på en 
af listerne. 

Sørg for, at Opkald er 
valgt, og tryk på OK eller 
den grønne knap Opkald 
på fjernbetjeningen.

Brug piletasterne på 
fjernbetjeningen til at 
flytte sidelæns hen til det 
nye layout, du vil bruge, 
og tryk på OK. 

Naviger til Layout ( ) 
i øverste højre hjørne, og tryk 
på OK på fjernbetjeningen. 
Dette ikon vises kun, når det 
er relevant.
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Hvis nogen ringer til dig, 
kan du acceptere, afvise 
eller ignorere opkaldet. 

Hvis du afviser opkaldet, 
bliver oplysninger 
om optaget sendt til 
personen, der har prøvet 
at ringe til dig.

Du kan også bruge 
tasterne direkte på 
fjernbetjeningen.



Skærmen og fjernbetjeningenIndholdsdeling

Brug denne funktion til at dele indhold på din pc under et opkald eller 
uden for et opkald. 

Brug denne til at 
foretage opkald

Brug denne til at 
dele indhold

Åbn Standbytilstand, 
Systemoplysninger og 
funktionen Forstyr ikke

Åbn menuen 
Kamerastyring

Dette ikon vises for at 
angive, at Nærhed er blevet 
aktiveret for dette system

Lydstyrkestyring og styring af Forøg/formindsk

Feltvælger/
markørtaster

Gå ét trin tilbage
Slå lyd fra/til på 
mikrofon

Afvise indgående 
opkald/Afslutte 
opkald/Annullere/
Tilbage til startskærm 
(uden for opkald)

Foretage opkald/
acceptere indgående 

opkald

OK/Enter

Tastatur

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

.@

pqrs tuv wxyz

defabc

ghi jkl mno

Brug markørtasterne til at bevæge dig 
rundt omkring på skærmen, og tryk på 
OK/Enter for at åbne det valgte menufelt.

Brug tasten Annuller for at afslutte en 
menu (og vende tilbage til Startskærmen) 
og fortryde ændringer. Brug tilbagetasten 
for at gå ét trin tilbage.

Når Forstyr ikke er angivet, er 
ringetonerne lydløse, og andres 
opkaldsforsøg til dig vises som 
ubesvarede opkald. Du kan dog stadig 
foretage opkald. 

Sørg for, at din 
præsentationskilde 
er tilsluttet og slået til. 
Vælg Del, og tryk på 
OK på fjernbetjeningen.

Vælg kilden, der skal 
deles, og tryk på OK 
på fjernbetjeningen.

Størrelsen på det delte 
billede kan styres ved 
hjælp af feltet Minimer/
Maksimer. Vælg dette, 
og tryk på OK på 
fjernbetjeningen om 
nødvendigt.

For at stoppe deling 
af indhold skal du 
vælge Stop deling 
og trykke på OK på 
fjernbetjeningen.
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