
Hívás kezdeményezése

A számok megadásához 
egyszerűen nyomja meg 
a távvezérlőn a megfelelő 
gombokat.

A virtuális billentyűzet 
megjelenítéséhez lépjen a bal oldali Kurzor nyílgombbal az 
123 mezőre. Ezután a billentyűzeten lépkedve kiválaszthatja 
a megfelelő karaktereket. Karakter kiválasztásához kattintson 
az OK gombra.

A hívásindításhoz válassza ki a képernyőn látható zöld Hívás 
mezőt, vagy nyomja meg a távvezérlőn a zöld Hívás gombot.

A távvezérlő Kurzor 
gombjaival válassza 
ki a Keresés vagy 
tárcsázás mezőt az ábrán 
látható módon.

Győződjön meg róla, 
hogy a Hívás opció van 
kiválasztva, és nyomja meg 
a távvezérlőn az OK vagy 
a zöld Hívás gombot.

Hívás kezdeményezése névjegyzékből A képernyő elrendezésének módosítása

Hívás fogadása vagy elutasításaHa megtalálta a kívánt 
bejegyzést, nyomja meg 
a távvezérlőn az OK 
gombot a Hívás menü 
megjelenítéséhez. Ezután 
a hívásindításhoz nyomja meg a távvezérlőn a zöld Hívás vagy 
az OK gombot.

A távvezérlő Kurzor 
gombjaival lépjen 
a Kedvencek, Legutóbbiak 
és Névjegyzék elemek 
közé, majd haladjon lefelé 
az egyik listában. 

Győződjön meg róla, 
hogy a Hívás opció van 
kiválasztva, és nyomja meg 
a távvezérlőn az OK vagy 
a zöld Hívás gombot.

A távvezérlő Nyíl 
gombjaival lépjen 
vízszintesen a használni 
kívánt új elrendezésre, 
és nyomja meg az 
OK gombot. 

Válassza ki az Elrendezés 
( ) ikont a jobb felső 
sarokban, és nyomja meg a 
távvezérlőn az OK gombot. 
Ez az ikon csak akkor jelenik 
meg, ha indokolt.
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A bejövő hívások 
fogadhatók, elutasíthatók 
vagy mellőzhetők. 

Ha elutasítja a hívást, a hívó 
fél foglalt jelzést kap.

Közvetlenül a távvezérlő 
gombjait is használhatja.



A képernyő és a távvezérlőTartalommegosztás

Ezzel a funkcióval a hívás során vagy híváson kívül is megoszthatja a 
számítógépen található tartalmat. 

Ezzel kezdeményezhet 
hívást

Ezzel oszthat meg 
tartalmat

Hozzáférés a Készenléti mód, 
Rendszerinformáció és a Ne 
zavarjanak funkcióhoz

A Kameravezérlés 
menü megnyitása

Ez az ikon azt jelzi, hogy 
a Közelségérzékelés 
engedélyezett a rendszeren

Hangerőszabályzó és Növelés/csökkentés vezérlő

Mezőválasztó /
kurzor gombok

Vissza egy lépéssel
Mikrofon némítása/
némítás feloldása

Bejövő hívás 
elutasítása / Hívás 
vége / Mégse / Vissza 
a Kezdőlap képernyőre 
(külső hívások)

Hívás kezdeményezése /
Bejövő hívás fogadása

OK/Enter
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A Kurzor vezérlőkkel lépkedhet 
a képernyőn, az OK/Enter 
megnyomásával pedig megnyithatja 
a kiválasztott menümezőt.

A Mégse gombbal minden változtatást 
visszavonva kiléphet a menüből (és 
visszatérhet a Kezdőlap képernyőre). 
A Vissza gombbal pedig egy lépéssel 
léphet vissza.

A Ne zavarjanak beállítás esetén 
a rendszer némítja a csengőhangokat, 
a mások által megkísérelt hívások pedig 
nem fogadott hívásként jelennek meg. 
Hívásindítás azonban tetszés szerinti 
számban lehetséges. 

Győződjön meg róla, 
hogy csatlakoztatták 
és bekapcsolták 
a prezentáció forrását. 
Válassza a Megosztás 
opciót, és nyomja 
meg a távvezérlőn 
az OK gombot.

Válassza ki a 
megosztani kívánt 
forrást, és nyomja 
meg a távvezérlőn 
az OK gombot.

A megosztott kép 
mérete a Kicsinyítés/
Nagyítás mezővel 
szabályozható. Szükség 
esetén válassza ezt 
a mezőt, és nyomja 
meg a távvezérlőn az 
OK gombot.

A tartalommegosztás 
megszüntetéséhez 
válassza a Megosztás 
leállítása opciót, 
és nyomja meg 
a távvezérlőn az 
OK gombot.
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