Efectuare apel

Efectuare apel din Lista de contacte

Modificarea aspectului ecranului

Asiguraţi-vă că este
selectată opţiunea
Apel şi apăsaţi OK sau
butonul verde Apel de pe
telecomandă.

Asiguraţi-vă că este
selectată opţiunea
Apel şi apăsaţi OK sau
butonul verde Apel de
pe telecomandă.

Navigaţi la Aspect
( ) din colţul din dreapta
sus şi apăsaţi OK pe
telecomandă. Această
pictogramă apare doar
atunci când este relevant.

Utilizaţi tastele Cursor te
pe telecomandă pentru
a selecta câmpul Căutare
sau Apelare, după cum
se indică.

Utilizaţi tastele Cursor de
pe telecomandă pentru
a comuta între Preferinţe,
Recente şi Director, apoi
în jos în una dintre liste.

Utilizaţi tastele cu Săgeţi
de pe telecomandă
pentru a trece pe
orizontală la noul aspect
pe care doriţi să îl utilizaţi
şi apăsaţi OK.

Pentru a introduce
numerele, apăsaţi tastele
corespunzătoare de pe
telecomandă.

După ce se localizează
o înregistrare, apăsaţi OK
pe telecomandă pentru
a invoca meniul Apel. Apoi,
apăsaţi butonul verde Apel
sau butonul OK de pe telecomandă pentru a efectua apelul.

Primirea sau refuzarea apelurilor

Pentru a invoca tastatura
virtuală, utilizaţi tasta Cursor către stânga pentru a muta
câmpul 123. Acum puteţi să mutaţi tastatura şi să selectaţi
caracterele. Apăsaţi OK pentru a selecta un caracter.
Selectaţi câmpul verde Apel de pe ecran sau apăsaţi butonul
verde Apel de pe telecomandă pentru a efectua apelul.

Dacă cineva vă apelează,
puteţi accepta, refuza
sau ignora apelul.
Dacă refuzaţi apelul,
apelantului i se va
comunica că sunteţi
ocupat.
De asemenea, puteţi
utiliza direct butoanele
telecomenzii.
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Partajarea de conţinut
Utilizaţi această caracteristică pentru a partaja conţinut pe PC-ul dvs.
în timpul unui apel sau în afara unui apel.

Ecranul şi telecomanda
Accesaţi modul Standby,
informaţiile despre sistem şi
caracteristica Nu deranjaţi

Accesaţi meniul
Control cameră

Pictograma pare să indice că
Proximitatea a fost activată
pentru acest sistem

Asiguraţi-vă că sursa
prezentării este
conectată şi pornită.
Selectaţi Partajare
şi apăsaţi OK pe
telecomandă.

Atunci când este activată funcţia
Nu deranjaţi, tonurile de apel sunt
dezactivate şi încercările de apelare
prin care alte persoane încearcă să
vă contacteze vor apărea ca apeluri
pierdute. Puteţi, totuşi, să efectuaţi
oricâte apeluri doriţi.

Selectaţi sursa care va
fi partajată şi apăsaţi
OK pe telecomandă.

Dimensiunea imaginii
partajate este controlată
prin intermediul
câmpului Minimizare/
Maximizare. Selectaţi
această opţiune
şi apăsaţi OK pe
telecomandă, dacă este
necesar.

Pentru a opri partajarea
de conţinut, selectaţi
Oprire partajare
şi apăsaţi OK pe
telecomandă.
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Utilizaţi pentru a
efectua apeluri

Controlul pentru volum şi controlul de mărire/
micşorare

Utilizaţi pentru
a partaja conţinut

OK/Enter
Utilizaţi comenzile Cursorului pentru
a deplasa cursorul pe ecran şi apăsaţi
OK/Enter pentru a deschide meniul
selectat.
Utilizaţi tasta Anulare pentru a părăsi
un meniu (şi pentru a reveni la ecranul
Acasă) anulând eventualele modificări.
Utilizaţi tasta Înapoi pentru a reveni la
pasul anterior.

Selector câmp/
Taste cursor
Dezactivare/
activare microfon

Reveniţi la pasul anterior
Efectuare apel/
Acceptare apel primit
Tastatură
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Respingere apel
primit/Terminare
apel/Anulare/Înapoi
la ecranul Acasă
(în afara apelurilor)
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