Efetuar chamada

Efetuar chamada da lista de contatos

Alterar o layout da tela

Verifique se Chamada
está selecionado e
pressione OK ou o botão
verde Chamada no
controle remoto.

Verifique se Chamada
está selecionado e
pressione OK ou o botão
verde Chamada no
controle remoto.

Navegue até Layout
( ) no canto superior
direito e pressione OK
no controle remoto. Este
ícone aparecerá somente
quando for relevante.

Use as teclas do Cursor
do controle remoto para
selecionar o campo
Pesquisar ou Discar,
tal como descrito.

Use as teclas do Cursor
do controle remoto para
alternar entre Favoritos,
Recentes e Diretório
e para baixo em uma
das listas.

Use as teclas de Seta
no controle remoto para
mover horizontalmente
para o novo layout que
você gostaria de usar
e pressione OK.

Para inserir números,
pressione as teclas
correspondentes no
controle remoto.

Uma vez que uma entrada
tenha sido localizada,
pressione OK no controle
remoto para solicitar
o menu Chamada. Então
selecione o botão verde Chamada ou o botão OK no
controle remoto para efetuar a chamada.

Receber ou recusar chamadas

Para solicitar o teclado
virtual, use a tecla do Cursor da seta para a esquerda para
mover para o campo 123. Agora você pode se mover pelo
teclado e selecionar os caracteres. Pressione OK para
selecionar um caractere.
Selecione o campo verde Chamada na tela ou pressione
o botão verde Chamada no controle remoto para efetuar
a chamada

Se alguém chamar,
é possível aceitar, recusar
ou ignorar a chamada.
Se você recusar a
chamada, a informação
de ocupado será enviada
para o autor da chamada.
Você também pode usar
as teclas no controle
remoto diretamente.
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Compartilhamento de conteúdo
Use este recurso para compartilhar o conteúdo no seu PC em uma
chamada ou fora de uma chamada.

A tela e o controle remoto
Acesse o Modo de espera,
Informações do sistema
e o recurso Não perturbar

Este ícone aparece para
indicar que a Proximidade foi
habilitada para este sistema

Acesse o menu
Controle de câmera

Verifique se a fonte
da sua apresentação
está Ativada. Selecione
Compartilhar e pressione
OK no controle remoto.

Quando definido para Não perturbar, os
toques de chamada são silenciados e as
tentativas de chamá-lo aparecerão como
chamadas perdidas. Você pode, contudo,
efetuar quantas chamadas desejar.

Selecione a fonte
a ser compartilhada
e pressione OK no
controle remoto.

O tamanho da
imagem compartilhada
é controlado pelo
campo Minimizar/
Maximizar. Selecione
isso e pressione OK
no controle remoto,
se necessário.

Use isto para
efetuar chamadas
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Controle de volume e controle de aumentar /
diminuir

OK/Enter
Use os controles do Cursor para mover
pela tela e pressione OK/Enter para
abrir o campo do menu selecionado.

Use a tecla de Cancelar para sair
Para parar de
compartilhar conteúdo,
selecione Parar
de compartilhar
e pressione OK no
controle remoto.

Use isto para
compartilhar conteúdo

de um menu (e retornar à tela inicial)
desfazendo qualquer mudança. Use
a tecla Voltar para voltar somente
um passo.

Seletor de campo /
Teclas do cursor

Desativar o som /
ativar o som do
microfone

Voltar um passo
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Rejeitar chamada
recebida / Terminar
chamada / Cancelar /
Voltar à tela inicial
(fora de chamadas)
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