Soittaminen

Soittaminen yhteystietoluettelosta

Näytön asettelun muuttaminen

Valitse ensin Soita ja paina
sitten OK-painiketta tai
vihreää Soita-painiketta
kaukosäätimessä.

Valitse ensin Soita ja paina
sitten OK-painiketta tai
vihreää Soita-painiketta
kaukosäätimessä.

Siirry kohtaan Asettelu ( )
näytön oikeassa yläreunassa
ja paina OK-painiketta
kaukosäätimessä. Tämä
kuvake on näkyvissä vain
soveltuvissa näytöissä.

Valitse kaukosäätimen
nuolinäppäimillä kuvassa
korostettu Hae tai soita
-kenttä.

Siirry kaukosäätimen
nuolinäppäimillä
kohtaan Suosikit, Edelliset
tai Hakemisto ja liiku
sitten alaspäin valitussa
luettelossa.

Siirry haluamasi uuden
asettelun kohdalle
kaukosäätimen
nuolinäppäimillä ja paina
sitten OK-painiketta.

Voit antaa numeroita
painamalla vastaavaa
näppäintä kaukosäätimessä.

Kun löydät haluamasi
tietueen, avaa Soita-valikko
painamalla kaukosäätimen
OK-painiketta. Soita puhelu
painamalla kaukosäätimen
vihreää Soita-painiketta tai OK-painiketta.

Voit avata
näyttönäppäimistön
siirtymällä 123-kenttään painamalla vasenta nuolinäppäintä.
Tämän jälkeen voit liikkua näppäimistössä ja valita merkkejä.
Valitse merkki painamalla OK-painiketta.
Voit soittaa puhelun valitsemalla näytössä vihreän Soitakentän tai painamalla kaukosäätimen vihreää Soita-painiketta.

Puhelujen vastaanottaminen
tai hylkääminen
Jos saat puhelun, voit
joko hyväksyä, hylätä tai
ohittaa sen.
Jos hylkäät puhelun,
soittajalle välitetään
varattu-signaali.
Voit myös käyttää
kaukosäätimen näppäimiä.
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Sisällön jakaminen
Tämän toiminnon avulla voit jakaa tietokoneesi sisältöä puhelun aikana
ja muulloin.

Näyttö ja kaukosäädin
Tästä voit käyttää Valmiustila-,
Järjestelmän tiedot- ja Ei saa
häiritä -toimintoja.

Tämä kuvake avaa
Kameran ohjaus
-valikon.

Tämä kuvake osoittaa,
että Proximity on otettu
käyttöön järjestelmässä.

Varmista, että esityksen
lähde on yhdistetty
ja käynnissä. Valitse
Jaa ja paina sitten
kaukosäätimen
OK-painiketta.

Kun Ei saa häiritä -tila on käytössä,
soittoäänet vaimennetaan ja
vastaanotetut puhelut merkitään
vastaamattomiksi puheluiksi. Voit
kuitenkin soittaa puheluja normaalisti.

Valitse jaettava
lähde ja paina sitten
kaukosäätimen
OK-painiketta.

Jaetun kuvan kokoa
hallitaan Minimoi/
Maksimoi-kentän avulla.
Valitse tämä ja paina
sitten kaukosäätimen
OK-painiketta
tarvittaessa.

Käytä tätä puhelujen
soittamiseen

OK/Enter
Siirry näytön kohteiden välillä
nuolinäppäimillä ja avaa
valittu valikkokenttä painamalla
OK/Enter-painiketta.
Paina Peruuta-näppäintä, kun
haluat poistua valikosta (ja palata
aloitusnäyttöön). Tehtyjä muutoksia ei
tallenneta. Palaa edelliseen vaiheeseen
painamalla Edellinen-näppäintä.

Voit lopettaa sisällön
jakamisen valitsemalla
Lopeta jakaminen
ja painamalla sitten
kaukosäätimen
OK-painiketta.
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Äänenvoimakkuuden hallinta ja
Lisää / vähennä-painikkeet

Käytä tätä sisällön
jakamiseen

Kentänvalitsin/
nuolinäppäimet
Mikrofonin vaimennus /
vaimennuksen poisto

Palaa edelliseen
vaiheeseen
Soita puhelu / hyväksy
saapuva puhelu
Näppäimistö
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Hylkää saapuva puhelu /
lopeta puhelu / peruuta /
palaa aloitusnäyttöön
(puhelujen ulkopuolella)
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