
Anropet foretas. 

Hvis du vil 
avslutte 
samtalen, trykker 
du på den røde 
Avslutt samtale-
knappen.

Trykk på den 
grønne Ring-
knappen. 

Trykk på 
oppføringen for 
å vise den grønne 
Ring-knappen. 
Trykk deretter 
på den grønne 
Ring-knappen, 
som vist.

Hvis du vil søke 
etter en person 
i en bestemt liste 
(Favoritter, Katalog 
eller Sist brukte), 
trykker du på den 
aktuelle listen 
og blar deretter 
nedover for å finne 
oppføringen du vil 
ringe opp.
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4 Når du har 
skrevet inn eller 
funnet den du vil 
ringe opp, trykker 
du på én av de 
grønne Ring-
knappene for 
å foreta anropet.

Trykk på den 
grønne Ring-
knappen. 

Tast et navn, 
nummer eller 
adresse. Mulige 
treff og/eller 
forslag vises 
mens du skriver. 
Hvis riktig treff 
vises i listen, 
trykker du på 
treffet. Hvis ikke 
fortsetter du 
å skrive.

Trykk på Søk 
eller ring-feltet. 
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 trykker 
du på Legg til. 

Foreta anropet, 
på vanlig måte. 

Finn den du 
vil ringe til, på 
vanlig måte.
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Foreta anrop ved hjelp av navn, nummer eller adresse Starte videokonferanseForeta anrop fra kontaktliste
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Trykk på ikonet 
i øvre venstre 
hjørne. 

Aktiver/deaktiver 
funksjoner etter 
behov. Trykk 
hvor som helst 
utenfor menyen 
når du er ferdig.
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Hvis du vil 
avslutte deling 
av innhold, 
trykker du på 
Stopp deling, 
som vist.

Under en 
samtale trykker 
du på Vis PC for 
å vise skjermen 
på PC-en lokalt. 

Det du ser på 
skjermen når du 
gjør dette, vises 
ikke til de andre 
deltakerne.

Innholdet på PC-
skjermen deles 
nå med de andre 
deltakerne. 

Trykk på Skjul 
PC å gå tilbake 
til den forrige 
tilstanden. Eller 
trykk på Del, 
som vist, for 
å gå videre til 
å dele innhold.
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4 Trykk på Fullfør 
overføring.

Trykk på 
Overfør-
knappen. Den 
gjeldende 
samtalen settes 
på vent.

Trykk på den 
grønne Ring-
knappen. 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.

2

1

3

4

Overføre pågående samtalerViderekobling av samtaler, nærhet og ikke forstyrr

Bruke som PC-skjerm

Bruke hodetelefoner

Bruke nærhetsfunksjonen til å dele innhold

Dele innhold i samtaler
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Bruk en HDMI-kabel til å koble datamaskinen til 
HDMI-kontakten PC, som er kontakten med et PC-symbol.
Hvis du vil veksle mellom PC-skjerm og videoskjerm, trykker 
du rett og slett på skjermen. 
Innkommende anrop vises på vanlig måte, uavhengig av 
modus (PC eller video), med mindre Ikke forstyrr er aktivert.

DX70 kan brukes med hodetelefoner som har standard 
minijack-plugger, mens DX80 benytter standardprotokollen 
for USB-kablede lydenheter.
Hodetelefoner kobles til på høyre side av begge modeller. 
Begge modeller kan brukes med Bluetooth-enheter, med 
eller uten dongle. Se brukerveiledningen for mer informasjon 
om dette.

Sett Nærhet til På på datamaskinen hvis du vil dele 
innhold med andre. 


