
Samtalet 
rings upp. 

För att avsluta 
ett samtal trycker 
du på den röda 
ikonen Avsluta.

Tryck på 
den gröna 
knappen för 
Samtal. 

Tryck på 
kontakten för att 
få upp knappen 
för Samtal. Tryck 
därefter på den 
gröna knappen 
för Samtal 
som visas.

För att söka efter 
någon i en viss 
lista (Favoriter, 
Katalog eller 
Senaste) trycker 
du på listan och 
scrollar ner för 
att hitta kontakten 
du vill ringa.
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4 När du har 
knappat in eller 
hittat den du 
vill ringa, tryck 
på den gröna 
knappen för 
Samtal för att 
ringa samtalet.

Tryck på den 
gröna knappen 
för Samtal. 

Knappa in ett 
namn, nummer 
eller adress. Möj-
liga matchningar 
och/eller förslag 
visas medan du 
skriver. Om rätt 
matchning visas 
i listan trycker 
du på den, 
annars fortsätter 
du att skriva.

Tryck på fältet 
för Sök eller 
Ring. Detta 
kommer aktivera 
tangentbordet.
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4 Det nya samtalet 
läggs till det 
befintliga och 
skapar en 
konferens. 

Upprepa om du 
vill lägga till fler 
personer.

I ett samtal trycker 
du på Lägg till. 

Ring upp på 
vanligt vis. 

Hitta den du 
vill ringa på 
vanligt vis.
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Ringa samtal med namn, telefonnummer eller adress Påbörja videokonferensRinga samtal från kontaktlistan
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Tryck på ikonen 
i övre vänstra 
hörnet. 

Aktivera/
inaktivera 
funktioner efter 
behov. Tryck på 
valfri plats utanför 
menyn när du 
är klar.
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För att sluta dela 
innehåll tryck 
på Sluta dela, 
som visat.

I ett samtal 
trycker du på 
visa PC för 
att lokalt visa 
skärmen. 

Det som du ser 
på skärmen när 
du gör detta kan 
inte ses av de 
andra deltagarna.

Innehållet på 
din PC-skärm 
kommer nu delas 
med de andra 
deltagarna. 

Tryck på 
Dölj PC för 
att återgå till 
tidigare läge. 
Tryck annars 
på Dela, som 
instruerat, för 
att gå vidare till 
att dela innehåll.
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4 Tryck på Slutför 
överföring.

Tryck på knappen 
för Överföring. 
Pågående 
samtal försätts 
i vänteläge.

Tryck på den 
gröna knappen 
för Samtal. 
Tala med 
personen du vill 
kontrollera att 
överföringen OK. 
Personen som 
ska överföras 
visas fortfarande 
i vänteläge.

Sök efter vem 
du ska ringa på 
vanligt sätt.
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Överföra ett pågående samtalVidarebefordra samtal, Proximity och stör ej

Använd som PC monitor

Med hjälp av hörlurar

Använd proximity för att dela innehåll

Dela innehåll under ett samtal
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Använd en HDMI-kabel för att ansluta datorn till HDMI-uttaget 
för din PC, vilket är uttaget med en PC-symbol. 
Om du vill växla mellan PC monitorn och videoskärmen 
behöver du bara trycka du på skärmen. 
Inkommande samtal kommer att visas som vanligt oavsett läge 
(PC eller video) så länge du inte har Stör ej aktiverat.

DX70 accepterar hörlurar med standard minijack kontakt, 
medan DX-80 implementerar standardprotokollet för 
trådbundna USB-ljudenheter.
För båda modellerna finns kontakter för hörlurar på höger sida 
om enheten. Båda modellerna acceptera Bluetooth-enheter, 
med eller utan dongel. Se användarhandboken för mer 
information.

Ändra inställningen för proximity på din dator till På för att dela 
innehållet med andra. 
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