
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 S
tručná referenční příručka TRC

 5
Zapnutí/vypnutí mikrofonu.

Nastavení hlasitosti reproduktoru.

Klávesy šipek slouží k pohybu  
v nabídkách, středová klávesa   
k potvrzení volby. 
Není-li otevřena žádná nabídka, 
klávesy šipek umožňují ovládání 
pohybu kamery.

Tato klávesa zobrazí hlavní 
nabídku.

Tato klávesa zobrazí adresář 
(telefonní kontakty).

Stisknutím této klávesy můžete 
uskutečnit volání.

Tato klávesa odstraňuje znaky 
v textovém poli.

Zobrazí na systému displej počítače. 
Opětovným stisknutím se vrátíte 
k hlavní kameře.

Jiné zdroje můžete zvolit po otevření 
nabídky prezentace.

Stiskněte a 
přidržte

Stiskněte a 
přidržte

Stiskněte a 
přidržte

Tyto klávesy odpovídají pěti kontextovým 
softwarovým klávesám v dolní části displeje.

Tato klávesa slouží ke změně rozložení 
obrazovky.

Tato klávesa ukončí volání.
Mimo volání stisknutím a přidržením 
aktivujete pohotovostní režim.

Pomocí klávesnice zadejte písmena 
a čísla, podobně jako na mobilním 
telefonu.
Opakovaným stisknutím klávesy 
získáte přístup ke znakům každé 
klávesnice.

Stisknutím a přidržením klávesy 
# můžete přepínat mezi tónovou 
volbou (stisknout a přidržet), malými 
písmeny a čísly.

Pomocí této klávesy můžete během 
volání aktivovat režim tónové volby 
(DTMF). Poté stiskněte klávesu .
Při zadávání textu tato klávesa slouží 
k přepínání mezi velkými a malými 
písmeny.
Stisknutím a přidržením můžete 
přepínat mezi znaky a číslicemi.

Probuzení systému
Uchopte dálkový ovladač a dotkněte se pryžových 
snímačů nacházejících se na obou stranách dálkového 
ovladače, případně stiskněte jakoukoli klávesu na 
dálkovém ovladači.Přiblíží nebo oddálí kameru.
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Postup:

Aktivace systému
Uchopení dálkového ovladače aktivuje systém. Pokud systém není 
používán, po několika minutách se přepne do pohotovostního 
režimu. V tomto režimu může systém i nadále přijímat volání.  

Uskutečnění volání
Pomocí klávesnice zadejte číslo nebo identifikátor URI a stisknutím 
klávesy  zahajte volání. K volání libovolného z Vašich kontaktů 
můžete také využít adresář (klávesa ) nebo seznam posledních 
hovorů. 

Ovládání kamery
Není-li otevřena žádná nabídka, ovládání pohybu kamery zabezpečují 
klávesy .

Je-li otevřena libovolná nabídka, budete muset zvolit ovládání 
kamery z hlavní nabídky (hlavní nabídku zobrazíte stisknutím 
klávesy ). 

Poté stiskněte klávesu .

K přiblížení nebo oddálení v případě potřeby použijte klávesu zoom.

Volba zdroje videa
Stisknutím klávesy  můžete zobrazovat obsah z počítače  
(ujistěte se, že je počítač připojen).

Opětovným stisknutím klávesy  se vrátíte k hlavní kameře.

Pro výběr jiných zdrojů videa (v závislosti na systému) použijte volbu 
prezentace v hlavní nabídce (hlavní nabídku zobrazíte stisknutím 
klávesy ).

Příjem volání
Příchozí volání přijmete stisknutím klávesy  nebo .  
Stisknutím klávesy  příchozí volání odmítnete.

Ukončení volání
Hovor ukončíte stisknutím klávesy . Potvrďte opětovným 
stisknutím (nebo stiskněte klávesu ). 

Úprava hlasitosti
Zvýšit nebo snížit hlasitost lze pomocí kláves ovládání hlasitosti.  
Zobrazí se lišta hlasitosti. 

Ztlumení mikrofonu
Mikrofon lze ztlumit stisknutím klávesy . Na tento stav budete 
upozorněni zobrazením ikony.

Opětovnou aktivaci mikrofonu provedete opětovným stisknutím 
klávesy .

Informace o kontaktování technické podpory
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