
Nyní bude hovor 
uskutečněn. 

Chcete-li hovor 
ukončit, klepněte 
na červenou 
ikonu Konec.

Klepněte na zelené 
tlačítko Volat. 

Klepnutím na 
vyhledanou 
položku vyvoláte 
zelené tlačítko 
Volat. Poté na 
zelené tlačítko 
Volat klepněte 
(viz obrázek).

Chcete-li vyhledat 
nějakou osobu 
v konkrétním 
seznamu 
(Oblíbené, 
Adresář nebo 
Historie), klepněte 
na požadovaný 
seznam 
a posunutím dolů 
najděte osobu, 
které chcete volat.
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4 Po zadání 
nebo vyhledání 
osoby, které 
chcete volat, 
uskutečněte 
hovor klepnutím 
na zelené 
tlačítko Volat.

Klepněte 
na zelené 
tlačítko Volat. 

Zadejte jméno, 
číslo nebo adresu. 
Během zadávání se 
budou zobrazovat 
odpovídající položky 
a/nebo návrhy. 
Když se v seznamu 
zobrazí správná 
položka, klepněte 
na ni. V opačném 
případě pokračujte 
v zadávání.

Klepněte na 
pole Hledat 
nebo vytočit. 
Tato akce 
zobrazí 
klávesnici.
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4 Tento nový hovor 
bude nyní přidán ke 
stávajícímu hovoru, 
čímž vytvoříte 
konferenci. 

Opakováním 
postupu přidejte 
další osoby.

Při hovoru 
klepněte na 
tlačítko Přidat. 

Obvyklým 
způsobem 
uskutečněte 
hovor. 

Obvyklým 
způsobem 
vyhledejte 
osobu, které 
chcete volat.
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Uskutečnění hovoru pomocí jména, čísla nebo adresy Zahájení videokonferenceVolání ze seznamu kontaktů
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Klepněte na 
ikonu > v levém 
horním rohu. 

Podle potřeby 
aktivujte či 
deaktivujte funkce. 
Po skončení 
klepněte kamkoli 
mimo nabídku.
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Chcete-li 
sdílení obsahu 
ukončit, klepněte 
na možnost 
Ukončit sdílení 
(viz obrázek).

Připojte zdroj 
k videosystému 
pomocí 
vhodného kabelu, 
přesvědčte se, 
že je zapnutý, 
a potom klepněte 
na tlačítko Sdílet.

Chcete-li sdílet 
obsah mimo 
hovory, připojte 
zdroj, přesvědčte 
se, že je zapnutý, 
a klepněte na 
možnost Sdílet. 
Poté vám bude 
nabídnuta 
možnost 
sdílet obsah.

Chcete-li náhled 
ukončit, klepněte 
na možnost 
Ukončit náhled. 

Chcete-li 
sdílet obsah 
se vzdálenými 
účastníky, klepněte 
na možnost Sdílet 
při hovoru. 

Klepnutím na 
možnost Místní 
náhled zobrazíte 
obsah, aniž 
byste jej sdíleli. 
Klepnutím 
na tlačítko X 
v pravém horním 
rohu se vrátíte 
na předchozí 
obrazovku.
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4 Klepněte 
na možnost 
Dokončit 
přepojení.

Klepněte na 
tlačítko Přepojit. 
Tato akce přidrží 
aktuální hovor.

Klepněte na 
zelené tlačítko 
Volat. Ověřte si 
u dané osoby, 
že je přepojení 
žádoucí. Osoba, 
která má být 
přepojena, je 
stále přidržená.

Obvyklým 
způsobem 
vyhledejte 
osobu, které 
chcete volat.
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Přepojení probíhajícího hovoruPřesměrování hovorů a funkce Nerušit

Použití aplikace Proximity ke sdílení obsahu

Sdílení obsahu mimo hovory

Sdílení obsahu během hovoru
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Chcete-li bezdrátově sdílet obsah s ostatními, v počítači nastavte 
pro aplikaci Proximity možnost Zapnuto. 
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