
LYNGUIDE 

Cisco Unified-videokamera
1  Installer 
Til Cisco Unified IP-telefon 9971 og 9951.

1. Fjern det beskyttende plastik fra 
kameralinsen og selve kameraet.

2. Fjern det lille stykke plastik, som sidder 
på telefonens display.

3. Skub med telefonen i standbytilstand 
kameraets USB-stik ind i telefonens 
USB-port (bag på telefonens display).

4. Når telefonen har bekræftet installationen, 
skal du justere indstillingerne (se afsnittet 
Indstillinger).
Monter kameraet på din skærm

Hvis du foretrækker at montere kameraet på din 
computerskærm (ikke på telefonen), skal du have 
en monteringsclips og et USB-forlængerkabel af 
systemadministratoren.

På clipsen sidder to aftagelige glidestøtter – en stor 
og en lille. Brug den store støtte til skærmen på en 
bærbar computer og den lille støtte til en stationær 
skærm (vist). Fjern den støtte, der ikke bruges.

Anbring kameraet i clipsen, og tilslut derefter 
forlængerkablet. 

2  Foretag videoopkald
Du kan foretage et videoopkald ved at ringe op fra 
telefonen på normal vis. 

Hvis den anden parts telefon har aktiveret et 
kamera, kan opkaldet foretages med tovejsvideo. 
Hvis den anden part ikke har et kamera aktiveret, 
kan opkaldet foretages med envejsvideo (din video 
vises på den anden parts telefon). 

På samme måde kan din telefon vise video fra en 
anden part, selvom du ikke har et kamera aktiveret 
under opkaldet.

3  Vælg visning
Under et videoopkald kan du:

 • Aktivere fuldskærmsvideo

 • Skifte mellem visninger

 • Justere billed-i-billed-positionen

 • Skjule video
Aktivere fuldskærmsvideo

Du kan skifte til fuldskærmsvisning fra vinduesvisning 
ved at trykke på funktionstasten Fuld skærm.

Du kan vende tilbage til vinduesvisningen ved 
at trykke på funktionstasten Minimér. 

Bemærk: Hvis du er i fuldskærmsvisning, 
og du modtager et nyt opkald, vises der 
en pop-op-meddelelse om det.

Skift mellem visninger

Dit "Eget-billede" (det billede, som dit kamera 
sender til andre) vises som standard i billed-i- 
billed-vinduet i et hjørne af din telefons skærm.

Fra fuldskærmsvisningen kan du trykke på 
funktionstasten Skift for at få vist dit 
"Eget-billede" på fuld skærm og for at flytte den 
anden parts billede til billed-i-billed-vinduet.

Tryk på Skift igen for at flytte dit "Eget-billede" 
tilbage til billed-i-billed-vinduet.
Juster billed-i-billed-positionen

Tryk på funktionstasten Billed-i-Billed (BIB)  
for at flytte billed-i-billed-vinduet til en anden 
kvadrant på telefonskærmen eller for at skjule 
billed-i-billed-vinduet.

Ikonet på funktionstasten Billed-i-Billed angiver, 
hvor billed-i-billed-vinduet vises (eller om det er 
skjult), næste gang du trykker på funktionstasten 
Billed-i-billed.

Skjul video

Du kan skjule al video på telefonens skærm ved 
at trykke på funktionstasten Skjul video. Skjul 
video er kun tilgængelig i vinduesvisning (ikke 
i fuldskærmsvisning). 
Du kan få vist video igen ved at vælge funktionstasten 
Vis video.



4  Deaktiver video
Deaktivering af video betyder at blokere telefonen 
fra at sende video til andre parter under et opkald.

Deaktivering af video og dæmpning 
af lyd

Du kan deaktivere video og dæmpe lyd ved at 
trykke på tasten Mikrofon  på telefonen. 

Du kan aktivere video og lyd igen ved igen at 
trykke på Mikrofon.

Deaktiver kun video

Du kan nøjes med at deaktivere video (uden at 
dæmpe lyden) ved at trykke på funktionstasten 
Mute video .

Du kan kontrollere, at video er deaktiveret ved 
at kigge efter:

 • Funktionstasten Slå lyden til på video (rødt 
ikon) .

 • Et rødt lys på kameraet.
 • Ikonet for Mute video  på telefonens 

skærm (ikke synligt i fuldskærmsvisning).
 • Et billede med deaktiver "Eget-billede" med et 

rødt ikon (ikke synligt, hvis eget billede er i et 
skjult billed-i-billed-vindue).

Tryk på funktionstasten Slå lyden til på video  
for at sende video igen.

Dæmp kun lyd

Du kan nøjes med at dæmpe lyden (ikke video) ved 
at følge nedenstående to trin: 

1. Tryk på tasten Mikrofon .

2. Tryk på funktionstasten Slå lyden til på video .

5  Konference
Du kan oprette en videokonference ved at oprette 
et konferenceopkald på normal vis. Du kan deltage 
i en videokonference ved at besvare opkaldet på 
normal vis.
Under en videokonference vises deltagerne på din 
telefons skærm.

6  Indstillinger
Juster disse kameraindstillinger på din telefon:

 • Vis område
 • Lysstyrke
 • Afsend automatisk

Vis område

Vis område fungerer som vidvinkel- og 
zoomfunktion for kameraet.

Juster kameraets visningsområde.
1. Tryk på tasten Programmer .

2. Vælg Tilbehør.

3. Marker Cisco Unified-kamera.

4. Tryk på funktionstasten Opsætning.

5. Vælg Vis område.

6. Brug pilene på navigationstastaturet til at 
forstørre eller formindske visningsområdet.

7. Tryk på funktionstasten Gem.

Lysstyrke

Indstillingen for lysstyrke påvirker den video, du 
sender til andre. Den påvirker ikke video, som du 
modtager fra andre. 

Da synsfeltet kan påvirke lysstyrken, skal du justere 
visningsområdet for kameraet, inden du justerer 
lysstyrken.
Juster lysstyrke
1. Tryk på tasten Programmer .
2. Vælg Tilbehør.
3. Marker Cisco Unified-kamera.
4. Tryk på funktionstasten Opsætning.
5. Vælg Lysstyrke.
6. Brug pilene på navigationstastaturet til at øge 

eller mindske lysstyrken.
7. Tryk på funktionstasten Gem.

Afsend automatisk

Når Afsend video automatisk er slået til 
(standardindstilling), streamer kameraet 
video automatisk under opkald. 

Når Afsend video automatisk er slået fra, bliver 
video for hvert opkald automatisk deaktiveret (din 
telefon modtager imidlertid stadig video). Hvis du 
vil genoptage videoafsendelse i dette tilfælde, skal 
du trykke på funktionstasten Slå lyd til på video .

Slå Afsend video automatisk til eller fra
1. Tryk på tasten Programmer .

2. Vælg Tilbehør.

3. Marker Cisco Unified-kamera.

4. Tryk på funktionstasten Opsætning.

5. Tryk på funktionstasten Aktiver eller på 
funktionstasten Sluk.

7  Tip!
Hvad gør funktionstasten Vis?
Tryk på funktionstasten Vis for at se visningen fra 
dit kamera, når du ikke deltager i et videoopkald. 
Prøv at bruge Vis, før du foretager videoopkald for 
at opsætte og positionere kameraet effektivt.

Hvad sker der, når jeg sætter et opkald 
på hold?
Videoafsendelse deaktiveres (blokeres), indtil du 
genoptager opkaldet.

Hvad indikerer kameralyset?
 • Grønt – din video sendes.
 • Rød – din video er deaktiveret.
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Hvor hurtigt kan jeg blokere kameraet? 
 • Deaktiver videoafsendelsen – se afsnittet 

Deaktiver video.

 • Luk lukkeren – drej linsen på kameraet med 
uret for at lukke lukkeren. Drej mod uret for 
at åbne lukkeren igen.

Video fra mit kamera er mørk (eller lys)
Lysforholdene inden for kameraets synsfelt påvirker 
lysstyrken. Prøv at flytte kameraet for at se, 
om lysstyrken forbedres (prøv f.eks. at udelukke 
loftsbelysning fra kameraets synsfelt). Du kan 
også justere lysstyrken som beskrevet i afsnittet 
Indstillinger.

Hvor kan jeg finde flere oplysninger?
Find brugervejledninger, lynvejledninger og 
oversigtskort online: 
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/ 
products_user_guide_list.html

Bemærk Det bedste resultat opnås ved at udskrive 
på papir i formatet legal (8,5 x 14").
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