
Зараз буде 
здійснено виклик.

Щоб завершити 
виклик, натисніть 
червону кнопку 
Завершити 
виклик.

Торкніться зеленої 
кнопки Виклик. 

Торкніться цього 
запису, щоб 
відобразилася 
зелена кнопка 
Виклик. Потім 
торкніться зеленої 
кнопки Виклик, як 
показано.

Щоб знайти 
когось у певному 
списку ("Обране", 
"Каталог" або 
"Останні"), 
торкніться цього 
списку, а потім 
прокрутіть униз, 
щоб знайти 
запис контакту, 
який потрібно 
викликати.

2

1

3

4 Коли введете 
потрібний 
текст або 
знайдете, кому 
зателефонувати, 
натисніть зелену 
кнопку Виклик, 
щоб здійснити 
виклик.

Торкніться 
зеленої кнопки 
Call (Виклик). 

Введіть ім’я, номер 
або адресу. Під час 
введення, можливо, 
відображатимуться 
збіги та/або 
пропозиції. Якщо 
правильний збіг 
відображається в 
списку, торкніться 
його. Якщо ні, 
продовжуйте 
вводити текст.

Торкніться 
поля пошуку 
або набору. 
Відобразиться 
клавіатура

2

1

3

4 Новий виклик 
буде додано до 
наявного, тобто 
буде створено 
конференцію.

Повторіть ці 
дії, щоб додати 
більше людей.

Під час виклику 
натисніть Додати. 

Здійсніть виклик 
звичайним 
способом. 

Пошук людини, 
котрій потрібно 
зателефонувати, 
звичайним 
способом

2

1

3

4

Здійснення виклику з використанням імені, 
номера або адреси

Початок відеоконференціїЗдійснення виклику з використанням списку контактів
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Торкніться значка 
> у верхньому 
лівому куті. 

Активуйте або 
деактивуйте 
функції, якщо 
потрібно. Коли 
все буде готово, 
торкніться 
екрана поза 
межами меню.

2

1

Щоб припинити 
ділитися вмістом, 
торкніться 
Stop Sharing 
(Припинити 
ділитися), як 
показано.

Підключіть 
джерело до 
відеосистеми 
за допомогою 
відповідного 
кабелю, 
переконайтеся, 
що його 
ввімкнено, 
і натисніть 
Поділитися.

Щоб поділитися 
вмістом не під 
час виклику, 
підключіться 
до джерела, 
переконайтеся, 
що його 
ввімкнено, 
і натисніть 
Поділитися. 
Вам буде 
запропоновано 
поділитися 
вмістом.

Щоб припинити 
перегляд, 
торкніться Stop 
preview (Припи-
нити перегляд).

Щоб надати 
доступ до вмісту 
віддаленим 
учасникам, торк-
ніться параметра 
Share in call 
(Демонстрація 
у виклику). 

Натисніть 
Перегляд, щоб 
переглянути 
вміст, не надаючи 
до нього доступ. 
Торкніться X 
у верхньому 
правому куті, 
щоб повернутися 
до попереднього 
екрана.

2

1

3

4 Торкніться 
параметра 
Complete 
Transfer 
(Виконати 
передачу).

Натисніть кнопку 
Передати. 
Це призведе 
до того, що 
поточний виклик 
буде переведено 
на утримання.

Торкніться 
зеленої кнопки 
Виклик. 
Поговоріть із 
людиною, щоб 
підтвердити, 
що передачу 
виконано. 
Виклик, який 
потрібно 
передати, досі 
на утриманні.

Знайдіть людину, 
якій хочете 
зателефонувати, 
звичайним 
способом.

2

1

3

4

Передача поточного викликуПереадресація викликів і режим "Не турбувати"

Використання Proximity для надання доступу 
до вмісту

Надання доступу до вмісту не під час викликів

Надання доступу до вмісту під час виклику
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На ПК виберіть для Proximity значення Увімк., щоб надавати 
іншим доступ до вмісту через бездротовий зв’язок. 
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