
Helistamine

Numbrite sisestamiseks 
vajutage kaugjuhtimispuldil 
vastavaid nuppe.

Virtuaalse klaviatuuri 
kuvamiseks liikuge vasaku 
noolenupu abil väljale 123. Nüüd saate klaviatuuril liikuda ja 
tähemärke valida. Tähemärgi valimiseks vajutage nuppu OK.

Helistamiseks valige ekraanil roheline väli Helista või vajutage 
kaugjuhtimispuldil rohelist helistamisnuppu Call.

Valige kaugjuhtimispuldi 
noolenuppude abil väli 
Otsi või vali.

Veenduge, et valitud on 
ikoon Helista, ning seejärel 
vajutage kaugjuhtimispuldil 
nuppu OK või rohelist 
helistamisnuppu Call.

Helistamine kontaktide loendist Ekraanipaigutuse muutmine

Kõnedele vastamine või kõnedest 
keeldumine

Pärast kirje leidmist 
vajutage menüü 
Helistamine kuvamiseks 
kaugjuhtimispuldil nuppu 
OK. Seejärel vajutage 
helistamiseks rohelist nuppu Helista või kaugjuhtimispuldi 
nuppu OK.

Valige kaugjuhtimispuldi 
noolenuppude abil kas 
Lemmikud, Hiljutised või 
Kataloog ja liikuge seejärel 
loendis allapoole. 

Veenduge, et valitud on 
ikoon Helista, ning seejärel 
vajutage kaugjuhtimispuldil 
nuppu OK või rohelist 
helistamisnuppu Call.

Liikuge kaugjuhtimispuldi 
noolenuppude abil 
horisontaalsuunas uuele 
paigutusele, mida soovite 
kasutada, ning vajutage 
seejärel nuppu OK. 

Liikuge ekraani 
parempoolses ülanurgas 
asuvale ikoonile 
Paigutus ( ) ja vajutage 
kaugjuhtimispuldil nuppu 
OK. See ikoon kuvatakse 
ainult siis, kui see on 
asjakohane.

Lühijuhend
Cisco TelePresence SX10, SX20CE8.0

Kui keegi teile helistab, 
saate kõne vastu võtta, 
sellest keelduda või seda 
eirata. 

Kõnest keeldumise korral 
saadetakse helistajale 
teade hõivatud oleku 
kohta.

Selle asemel 
võite kasutada ka 
kaugjuhtimispuldi nuppe.



Ekraan ja kaugjuhtimispultSisu jagamine

Selle funktsiooni abil saate jagada oma arvutis olevat sisu kõne sees 
või kõnest väljaspool. 

Kasutage seda 
helistamiseks

Kasutage seda sisu 
jagamiseks

Juurdepääs ooterežiimile, 
süsteemiteabele ja 
funktsioonile Mitte segada

Juurdepääs menüüle 
Kaamera juhtimine

Ikoon näitab, et 
lähedusfunktsioon on 
selles süsteemis lubatud

Helitugevuse suurendamise/vähendamise nupp

Välja valiku nupud / 
noolenupud

Ühe sammu võrra tagasi
Mikrofoni vaigistus 
sisse / välja

Sissetulevast kõnest 
keeldumine / kõne 
lõpetamine / tagasi 
avalehele (väliskõned)

Helistamine / sissetuleva 
kõne vastuvõtmine

OK/Enter

Nupustik
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Ekraanil liikumiseks kasutage 
noolenuppe ja valitud menüüvälja 
avamiseks vajutage kinnitus- ja 
sisestusnuppu OK/Enter.

Menüüst väljumiseks kasutage 
tühistusnuppu Cancel (sellega saate 
naasta ka avakuvale), selle vajutamisel 
võetakse tagasi kõik muudatused. Ühe 
sammu võrra tagasiliikumiseks kasutage 
tagasiliikumisnuppu Back.

Kui funktsioon Mitte segada on sisse 
lülitatud, on helinad vaigistatud ja 
sissehelistamiskatsed kuvatakse 
vastamata kõnedena. Teie saate aga 
teha nii palju kõnesid, kui soovite. 

Veenduge, et esitluse 
allikas on ühendatud ja 
sisse lülitatud. Valige 
ikoon Jaga ja vajutage 
kaugjuhtimispuldil 
nuppu OK.

Valige jagatav 
allikas ja vajutage 
kaugjuhtimispuldil 
nuppu OK.

Jagatud pildi suuruse 
saab määrata 
väljal Suurenda/
vähenda. Valige see 
ja vajadusel vajutage 
kaugjuhtimispuldil 
nuppu OK.

Sisu jagamise 
lõpetamiseks 
valige ikoon Lõpeta 
jagamine ja vajutage 
kaugjuhtimispuldil 
nuppu OK.
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