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INSTALLER APPS 
FRA GOOGLE PLAY BUTIK
Smartphones er meget mere end bare end telefon. Google Play giver 
dig adgang til programmer som Dropbox, Evernote og mange flere. 
Få arbejdet gjort smartere og hurtigere.

LAVET  
TIL KONTORET
Raveǹ s integrerede kamera og sensitive mikrofon er yderst velegnet 
til videokonference. Hent programmet i Google Play og tilbring næste 
konferece ved dit bord.

Flittige brugere kan glæde sig over den gode support af headsets samt 
EHS. Tilslut dit bluetooth eller kablede headset og hav hænderne frie 
til at tage notater.

Android udviklere kan nemt integrere Raven i de forskellige løsninger 
der bruges i jeres virksomhed.

KVIK GUIDE

www.jablocom.com/raven

HOLD ALLE DINE KONTAKTER 
UP TO DATE
Hav alle dine kontakter i Raven. Synkroniser kontakterne med 
Exchange, Google eller anden Android supporteret service for 
at sikre dine kontakter altid er up to date. Synkronisering sparer dig 
for at skulle oprette/opdatere kontakterne på ny i mobiltelefonen, 
i Outlook og i din bordtelefon.
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KOM GODT I GANG

1 Kabel låg

3 Tilslut strøm 
samt telefonrør

2 Åben låg

Højttaler justering
Volumen knapper er hele tiden 
tilgængelige på skærmen.

Løft røret og ring op
En telefon skal være nem at 
betjene. Bare løft telefonrøret og 
tast nummeret på de fremkomne 
taster i displayet og ring op.

Indikatorer
Mobil, WiFi og Bluetooth modtager status.

Opkaldsliste
Glem ikke at ringe tilbage. Et komplet overblik 
over mistede, indkomne og udgående opkald.

Favoritter
Arranger dine kollegaer, 
din familie samt venner 
i opkaldsgrupper for 
større overblik.

Indstillinger
Tryk for at få adgang 
til indstillinger.

Stille modus
Bliv ikke forstyrret i dine gøremål eller 
under møder. Sæt en alarm så du bliver 
mindet om at slå stille modus fra.

Kontakter
Synkroniser, tilføj eller ændre en kontakt 
fra din Exchange eller Google konto.

Beskeder
Tekst beskeder kommer som 
korte notater fra / til dine 
kollegaer eller venner.

Power knap
Nemt at betjene.

Volume kontrol
Nemt og bekvemt 
placeret som alternativ 
til justering på skærm.

Luk dæksel4 Tænd5

Kontakt billeder
Indsæt billeder på 
den du taler med ved 
hjælp af synkronisering 
fra din mobil telefon.

ENKEL OG KRAFTFULD


