
Anropet foretas. 

Hvis du vil 
avslutte samtalen, 
navigerer du 
til den røde 
Avslutt-knappen 
og trykker på 
OK eller på den 
røde tasten på 
fjernkontrollen.

Bruk 
piltastene på 
fjernkontrollen 
til å navigere 
til den grønne 
Ring-knappen. 
Trykk på OK på 
fjernkontrollen. 

Ved oppføringen 
trykker du på OK 
på fjernkontrollen 
for å vise den 
grønne Ring-
knappen. Trykk 
på OK på nytt, 
eller trykk på 
Ring-tasten på 
fjernkontrollen.

Hvis du vil søke 
etter noen i en 
bestemt liste 
(Favoritter, 
Katalog eller 
Sist brukte), 
navigerer du 
til den aktuelle 
overskriften og 
trykker på OK. 
Naviger nedover 
for å finne 
oppføringen som 
skal ringes opp.
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4 Trykk deretter 
på den grønne 
Ring-knappen 
for å foreta 
anropet.

Avslutt samtalen 
som vist til 
venstre.

Bruk 
piltastene på 
fjernkontrollen 
til å navigere 
til den grønne 
Ring-knappen. 
Trykk på OK på 
fjernkontrollen. 

Bruk tastene på 
fjernkontrollen 
til å taste inn 
numre. Hvis du 
vil bruke det 
virtuelle tastaturet, 
navigerer du 
ned til og rundt 
på tastaturet for 
å velge tegn. 
Trykk på OK for 
å velge et tegn.

Naviger til  
Søk eller  
ring-feltet, 
og trykk 
på OK på 
fjernkontrollen. 
Tastaturet 
aktiveres.
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4 Den nye 
samtalen 
legges til i den 
eksisterende, 
og det opprettes 
en konferanse. 

Gjenta for 
å legge til 
flere personer.

Under en 
samtale 
navigerer 
du til Legg 
til og trykker 
på OK på 
fjernkontrollen. 
Den gjeldende 
samtalen blir 
satt på vent. 

Legg til-knappen 
aktiveres. Naviger 
til Legg til, og 
trykk på OK eller 
på Ring-tasten 
på fjernkontrollen.

Finn eller skriv 
inn deltakeren 
som skal legges 
til, på vanlig 
måte. 
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Del i samtale

Naviger til 
og trykk på 
ikonet i det 
øvre venstre 
hjørnet. 

Aktiver/deaktiver 
funksjoner etter 
behov ved 
å bruke OK. 
Bruk Gå tilbake 
for å avslutte.
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For å stoppe 
å dele innhold 
velger du 
Avslutt deling 
og trykker 
på OK på 
fjernkontrollen.

Kontroller at 
presentasjon-
skilden er 
tilkoblet og på. 
Du må kanskje 
velge Del og 
trykke på OK 
på fjernkontrollen.

Du justerer 
størrelsen på det 
delte bildet ved 
hjelp av Minsk/
øk-knappen. 
Velg dette, 
og trykk ved 
behov på OK 
på fjernkontrollen. 

Velg Forhåndsvis 
lokalt for 
å se gjennom 
innholdet uten 
å dele det 
med de andre, 
før du velger 
Del i samtale 
for å dele det 
med andre.
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4 Naviger til Fullfør 
overføring, og 
trykk på OK på 
fjernkontrollen.

Naviger til 
Overfør-
knappen, og 
trykk på OK på 
fjernkontrollen. 
Den gjeldende 
samtalen 
settes på vent.

Naviger til 
den grønne 
Ring-knappen, 
og trykk på 
OK eller bruk 
den grønne 
Ring-tasten på 
fjernkontrollen. 
Snakk med 
personen for 
å bekrefte at overføringen 
er OK. Personen som skal 
overføres, er fortsatt på vent.

Søk etter den 
du vil ringe til, 
på vanlig måte.
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Overføre pågående samtalerViderekoble samtaler og Ikke forstyrr Dele innhold i samtaler
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Hvis du vil dele ved hjelp av nærhetsfunksjonen, aktiverer 
du Nærhet på datamaskinen. Når dere er paret, blir du spurt 
om du vil dele skjermen.
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* 0 #
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pqrs tuv wxyz

defabc

ghi jkl mno

Øke/minske  
(volum og verdier)

Gå tilbake Lyd av/på for 
mikrofon

Avvise innkommende 
anrop / avslutte 
samtale / avbryte / 
tilbake til startskjermen 
(eksterne samtaler)

Markørstyringstaster 
og OK (midten)

Foreta anrop / ta 
i mot innkommende 

anrop

Ringe noen eller taste 
inn alfanumeriske tegn

Avslutt deling

Tilgang til menyene ovenfor kan ha blitt  
blokkert av videostøtteteamet ditt.


