
Skambinimas

Norėdami įvesti skaičius, 
tiesiog paspauskite 
atitinkamą nuotolinio 
valdymo pulto mygtuką.

Norėdami pasinaudoti 
virtualiąja klaviatūra, naudokite mygtuko Cursor (žymeklis) 
kairę rodyklę, kad pereitumėte į 123 sritį. Dabar galite judėti 
klaviatūroje ir pasirinkti simbolius. Paspauskite OK (gerai), kad 
pasirinktumėte simbolį.

Pasirinkite žalią Call (skambinimas) sritį ekrane arba 
paspauskite žalią Call (skambinimas) mygtuką nuotolinio 
valdymo pulte.

Naudokite nuotolinio 
valdymo pulto Cursor 
(žymeklis) mygtukus, 
kad pasirinktumėte sritį 
Search or Dial (paieška 
arba skambinimas), kaip 
nurodyta.

Įsitikinkite, kad pasirinkta 
Call (skambinimas), 
ir paspauskite OK 
(gerai) arba žalią Call 
(skambinimas) mygtuką 
nuotolinio valdymo pulte.

Skambinimas numeriu iš kontaktų sąrašo Ekrano išdėstymo keitimas

Skambučių gavimas ir atmetimasKai parinktis nustatyta, 
paspauskite OK (gerai) 
mygtuką nuotolinio valdymo 
pulte, kad atvertumėte 
Call (skambinimas) meniu. 
Paspauskite žalią mygtuką Call (skambinimas) arba mygtuką OK 
(gerai) nuotolinio valdymo pulte, kad pradėtumėte skambinti.

Naudokite nuotolinio 
valdymo pulto Cursor 
(žymeklis) mygtukus, kad 
pereitumėte tarp Favorites, 
Recents (mėgstamiausi, 
naujausi) ir Directory 
(katalogas), o po to žemyn 
per vieną iš sąrašų. 

Įsitikinkite, kad pasirinkta 
Call (skambinimas), 
ir paspauskite OK 
(gerai) arba žalią Call 
(skambinimas) mygtuką 
nuotolinio valdymo pulte.

Naudokite nuotolinio 
valdymo pulto Arrow 
(rodyklė) mygtukus, kad 
pereitumėte horizontaliai 
į naują išdėstymą, 
kurį norite naudoti, ir 
paspauskite OK (gerai). 

Eikite į Layout (išdėstymas
), esantį viršutiniame 

dešiniajame kampe, ir 
paspauskite OK (gerai) 
nuotolinio valdymo pulte. 
Ši piktograma bus rodoma 
tik tada, kai bus reikalinga.
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Jei jums kas nors 
skambina, galite priimti, 
atmesti arba ignoruoti 
skambutį. 

Jei atmesite skambutį, 
skambinančiajam bus 
siunčiama informacija, 
kad užimta.

Taip pat galite tiesiogiai 
naudoti nuotolinio 
valdymo pulto mygtukus.



Ekranas ir nuotolinio valdymo pultasTurinio bendrinimas

Naudokite šią funkciją, jei norite dalytis turiniu per savo kompiuterį 
skambučio metu arba po jo. 

Naudokite tai 
norėdami skambinti

Naudokite tai norėdami 
bendrinti turinį

Eikite į Standby mode, System 
information (laukimo režimas, 
sistemos informacija) ir pasirinkite  
funkciją Do Not Disturb (netrukdyti).

Eikite į Camera 
Control (fotoaparato 

valdymas) meniu.

Ši piktograma pasirodo 
kaip nurodymas, kad šioje 
sistemoje įjungta parinktis 
Proximity (artumas).

Garsumo valdymas ir didinimo / mažinimo valdymas

Srities parinkiklis / 
žymeklio mygtukai

Grįžti vienu žingsniu atgal
Nutildyti / įjungti 
mikrofoną

Atmesti gaunamą 
skambutį / baigti 
pokalbį / nutraukti / 
grįžti į pagrindinį 
ekraną (išoriniai 
skambučiai)

Skambinti / 
 priimti gaunamą 

skambutį

Gerai / įvesti
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Naudokite Cursor (žymeklis) valdiklius, 
kad judėtumėte per ekraną, ir 
paspauskite OK/Enter (gerai / įvesti), 
kad atvertumėte pasirinktą meniu sritį.

Naudokite mygtuką Cancel (atšaukti), 
kad išeitumėte iš meniu (ir grįžtumėte 
į Home screen (pagrindinį ekraną)) 
ir nebūtų išsaugoti jokie pakeitimai. 
Naudokite mygtuką Back (atgal), kad 
grįžtumėte tik vienu žingsniu atgal.

Kai pasirenkate funkciją Do Not Disturb 
(netrukdyti), skambučių melodijos 
prislopinamos, o kitų asmenų, norinčių 
susisiekti su jumis, skambučiai bus rodomi 
kaip praleisti skambučiai. Bet patys galite 
skambinti, kiek tik jums reikia. 

Įsitikinkite, kad jūsų 
pristatymo šaltinis yra 
prijungtas ir įjungtas. 
Pasirinkite Share 
(bendrinti) ir spauskite 
mygtuką OK (gerai) 
nuotolinio valdymo 
pulte.

Pasirinkite šaltinį, kurį 
norite bendrinti, ir 
spauskite mygtuką 
OK (gerai) nuotolinio 
valdymo pulte.

Bendrinto vaizdo dydis 
kontroliuojamas srityje 
Minimize/Maximize 
(sumažinti / padidinti). 
Pasirinkite jį ir, jei reikia, 
spauskite mygtuką 
OK (gerai) nuotolinio 
valdymo pulte.

Jei nebenorite bendrinti 
turinio, pasirinkite Stop 
sharing (sustabdyti 
bendrinimą) ir 
paspauskite OK (gerai) 
nuotolinio valdymo pulte.
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