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Mikrofon Be/Ki kapcsolása.

A hangszóró hangerejének 
módosítása.

A Nyíl gombok segítségével navigálhat 
a menüben és a középső  gombbal 
megerősítheti a kiválasztást. 
Ha nincs menü nyitva, a Nyíl 
gombokkal mozgathatja a kamerát.

Ezzel a gombbal megjelenítheti a 
Főmenüt a képernyőn.

Ezzel a gombbal megjelenítheti 
a Telefonkönyvet (névjegyek) a 
képernyőn.

Hívás kezdeményezése.

Ezzel a gombbal eltávolíthatja a 
karaktereket egy szöveges mezőből.

A váltással visszaléphet a PC 
képernyőhöz. Újbóli megnyomással a 
főkamerához léphet vissza.

Más forrás kiválasztásához nyissa 
meg a Prezentáció menüt.

Nyomja meg és 
tartsa lenyomva

Nyomja meg és 
tartsa lenyomva

Nyomja meg és 
tartsa lenyomva

Ezek a gombok megfelelnek a  
képernyő alján látható kontexusfüggő gombok 

funkcióinak.

Ezzel a gombbal módosíthatja a 
képernyő elrendezését.

Ezzel a gombbal befejezheti a 
folyamatban lévő hívást.
Készenléti módba lépéshez híváson 
kívül nyomja le és tartsa lenyomva.

A billentyűzettel betűket és 
számokat adhat meg, akárcsak egy 
mobiltelefonon.
A gombokon látható karakterek 
eléréséhez nyomja le a gombot 
többször.

DTMF üzemmód (lenyomás és 
lenyomva tartás), kisbetűk és 
számok közötti váltáshoz nyomja 
meg és tartsa lenyomva a # gombot.

Ezzel a gombbal hívás közben DTMF 
üzemmódba léphet. Ha befejezte, 
nyomja le a  gombot.
Szöveg beírásakor ezzel a gombbal 
válthat a nagy- és kisbetűk között.
Betűk és számok közötti váltáshoz 
nyomja le és tartsa lenyomva.

A rendszer bekapcsolása
Fogja meg a távirányítót úgy, hogy a keze hozzáérjen a 
távirányító két oldalán található gumibetétbe helyezett 
érzékelőhöz, vagy érintse meg valamely billentyűt a 
távirányítón.A kamera zoomolása.
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Műveletek leírása:

A rendszer bekapcsolása
A távirányító megragadásával aktiválja a rendszert. Használaton kívül 
a rendszer néhány perc múlva Készenléti módba lép, a készenléti 
módban lévő rendszer azonban továbbra is fogadja a hívásokat. 

Hívás kezdeményezése
A billentyűzet segítségével adja meg a számot vagy címet és a hívás 
indításához nyomja meg a  gombot. A telefonkönyvben elmentett 
névjegyek felhívásához használhatja a Telefonkönyv (  gomb) 
gombot vagy a Legutóbbi hívások listában található bejegyzéseket. 

A kamera vezérlése
Ha nincs menü megnyitva, a  gombokkal irányíthatja a kamerát.

Ha menü van megnyitva, ki kell választania a Kameravezérlés 
menüpontot a Főmenüben (a  gomb megnyomásával jelenítheti 
meg a Főmenüt). 

Ha befejezte, nyomja le a  gombot.

A Zoom gombokkal szükség szerint zoomolhat.

Videó források kiválasztása
A  gomb lenyomásával megoszthatja a számítógépén található 
tartalmakat (csatlakoztassa a számítógépet).

A  gomb ismételt megnyomásával visszaléphet a főkamerához.

Más videó források kiválasztásához (rendszerfüggő), használja a 
Prezentáció menüpontot a Főmenüben (a  gomb lenyomásával 
megjelenítheti a Főmenüt).

Bejövő hívás fogadása
Egy bejövő hívás fogadásához nyomja meg a  vagy a  gombot.  
Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a  gombot.

Hívás befejezése
Hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot. A megerősítéshez 
nyomja meg újra (vagy nyomja meg a  gombot). 

Hangerő módosítása
A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a 
Hangerő gombot.  
Egy hangerőjelző oszlop jelenik meg. 

A mikrofon elnémítása
A mikrofon elnémításához nyomja meg a  gombot. A 
némításról a képernyőn megjelenő ikon értesíti.

A némítás kikapcsolásához nyomja meg a  gombot újra.

Műszaki támogatás elérhetősége
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