Brug denne tast til at ændre layout på
skærmen.

Mikrofon til/fra.

Juster lydstyrke for højttaler.

Brug denne tast til at afslutte et
igangværende opkald.
Uden for opkald, tryk på og hold nede
for at gå i standby-tilstand.

Brug Piletasterne til at navigere i
menuerne og den midterste tast til at
bekræfte dit valg.
Når ingen menuer er åbne, kan
Piletasterne bruges til at bevæge
kameraet.

Brug tastaturet til at indtaste
bogstaver og tal som på mobil.
Tryk på en tast gentagne gange
for at få adgang til alle de tegn, der
vises på hver tast.

Brug denne tast til at vise
Hovedmenuen på skærmen.

Brug denne tast til at vise
Telefonbogen (dine kontakter) på
skærmen.

Tryk på og hold
nede

Tryk på tasten # og hold den nede
for at skifte mellem tastaturtonetilstand (tryk på og hold nede), små
bogstaver og tal.

Foretag opkald.
Brug denne tast til at gå ind i
tastaturtone-tilstand (DTMF) i et
opkald. Tryk på tasten , når du er
færdig.

Brug denne tast til at fjerne tegn i et
tekstfelt.
Tryk på og hold
nede

Skift for at vise PC-skærmen på
systemet. Tryk igen for at gå tilbage
til det primære kamera.
Åbn Præsentationsmenuen for at
vælge andre kilder.

Zoom med kameraet.
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Tryk på og hold
nede

Når du indtaster tekst, bruges denne
tast til at skifte mellem store og små
bogstaver.
Tryk på den og hold den nede for at
skifte mellem tegn og tal.

Sådan vækker du systemet
Tag fat i fjernbetjeningen og sørg for, at din hånd rører
ved de gummilinjesensorer, der er placeret på begge
sider af fjernbetjeningen, eller rør ved en vilkårlig tast på
fjernbetjeningen.
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Disse taster svarer til de fem
kontekstafhængige multifunktionstaster
nederst på skærmen.

Sådan gør du:
Sæt mikrofonen på lydløs

Når du samler fjernbetjeningen op, aktiveres systemet. Når den ikke
bruges, går systemet i Standby-tilstand efter nogle minutter, men et
system i standby kan dog stadig modtage indkommende opkald.

Tryk på tasten
for at sætte mikrofonen på lydløs. Du bliver
adviseret om dette med et ikon på skærmen.
Tryk på tasten

for at aktivere mikrofonen igen.

Foretag opkald
Brug tastaturet til at indtaste et tal eller en URI og tryk på tasten
for at ringe op. Du kan også bruge Telefonbogen (tasten
) eller
listen med Seneste til at ringe til dine kontakter.

Kontroller dit kamera
Når ingen menuer er åbne, kan du bruge tasterne
kamera.

til at styre dit

Hvis en menu er åben, skal du vælge Kamerakontrol fra
Hovedmenuen (tryk på
for at få vist Hovedmenuen).

Besvar et indkommende opkald
Du accepterer et indkommende opkald ved at trykke på tasten
eller tasten
.
Tryk på tasten
for at afvise et indkommende opkald.

Tryk på tasten

, når du er færdig.

Brug tasterne Zoom til at zoome efter behov.

Vælg videokilder
Afslut et opkald
Tryk på tasten
for at afslutte et opkald. Tryk igen (eller tryk på
tasten ) for at bekræfte.

Juster lydstyrken
Brug tasten Lydstyrke til at skrue op eller ned for lydstyrken.
Der vises en linje med lydstyrken.
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Tryk på tasten
for at dele indhold fra din PC
(sørg for, at din PC er tilsluttet).
Tryk igen på tasten

for at vende tilbage til det primære kamera.

Du kan vælge andre videokilder (efter system) ved hjælp af Præsentation
i Hovedmenuen (tryk på
for at få vist Hovedmenuen).

Kontaktinformation til Help-desk
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Aktiver systemet

