
Videokõne ajal saate:

veerimine täisekraanil
kuvale ümberlülitumiseks 

vi Täisekraan.
ks vajutage tarkvaraklahvi 
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.
 vajutada tarkvaraklahvi Vaheta, 
aadet“ täisekraanil ja liigutada 
t-pildis (PIP) aknasse.
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Vaheta.

Pilt-pildis asendi kohandamine
Vajutage tarkvaraklahvi Pilt-pildis (PIP) , 
et liigutada PIP-akent oma telefoniekraani teise 
sektorisse või PIP-akent peita.

PIP-tarkvaraklahvil olev ikoon näitab, kuhu PIP-aken 
kuvatakse (või kas see peidetakse), kui vajutate vastavat 
PIP-tarkvaraklahvi.

Video peitmine
Video peitmiseks telefoniekraanil vajutage 
tarkvaraklahvi Peida video. Funktsioon Peida video 
on saadaval ainult aknakuval (mitte täisekraanil). 
Video kuvamiseks vajutage tarkvaraklahvi Näita videot.
4. Kui telefon kinnitab paigaldamise, 
kohandage seadeid (vt jaotist Seaded).

• aktiveerida täisekraanil videokuva;
• vahetada kuvasid;
• kohandada pilt-pildis kuva asendit;
• peita videot.
1  Paigaldamine
Cisco Unified IP-telefoni mudelitele 9971 ja 9951.
1. Eemaldage kaamera objektiivilt ja korpuselt 

kaitsev plastikosa.
2. Eemaldage telefoniekraani ülaservas olev väike 

plastikkaas.
3. Kui telefon on ooterežiimis, ühendage 

kaamera USB-pistik telefoni USB-pordiga 
(telefoniekraani tagaküljel).

2  Videokõnede 
tegemine

Videokõne alustamiseks helistage telefoniga nagu 
tavaliselt.
Kui teise osapoole telefonil on kaamera aktiveeritud, 
saab kõne olla kahesuunalise videoga. Kui teise osapoole 
telefonil pole kaamera aktiveeritud, saab kõne olla 
ühesuunalise videoga (teie video kuvatakse teise 
osapoole telefonis). 
Samamoodi saab teie telefon kuvada teise osapoole 
videot, isegi kui te ei aktiveeri kõne ajal kaamerat.

3  Kuva valimine

Kuvade vaheta
Leidke „enda vaade“ 
teistele), mida kuvata
telefoniekraani nurgas
Täisekraankuval võite
et kuvada teie „enda v
teise osapoole pilti pil
„Enda vaate“ liigutam
uuesti tarkvaraklahvi 
KIIRE ALUSTAMINE

Cisco Unified videokaamera

Kaamera paigaldamine monitori külge
Kui eelistate paigaldada kaamera arvutimonitori 
(mitte telefoni) külge, soetage süsteemiadministraatorilt 
endale kinnitusklamber ja USB-pikenduskaabel.
Klambril on kaks eemaldatavat liugtuge – suur ja väike. 
Kasutage suurt tuge sülearvuti monitori puhul ja 
väiksemat tuge lauaarvuti monitori puhul (joonisel). 
Eemaldage ülejäänud tugi.
Paigaldage kaamera klambri külge ja seejärel ühendage 
pikenduskaabel.

Videokuva akti
Aknakuvalt täisekraan
vajutage tarkvaraklah
Aknakuvale naasmise
Minimeeri. 
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• Kaameral olev punane tuli. Oma telefonist saate kohandada järgmisi kaamera 
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taastamiseks tarkvaraklahvi Video hääl sisse .
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Kuidas ma saan oma kaamera kiiresti 
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• Vaigistage videoülekanne – vt jaotist Video 
vaigistamine.

• Sulgege katik – pöörake kaamera objektiivi 
päripäeva. Katiku avamiseks pöörake objektiivi 
vastupäeva.

Minu kaamerast tulev video on tume (või hele)
Heledust mõjutavad kaameravälja kuvas olevad 
valgustingimused. Liigutage kaamerat, et näha, kas 
heledus paraneb (näiteks proovige kaameravälja kuvalt 
välja jätta lagi). Heledust saate reguleerida ka nii, nagu 
on kirjeldatud jaotises Seaded.

Kust ma leian lisateavet?
Lisateavet leiate kasutusjuhenditest, kiirjuhenditest 
ja kiirülevaate kaartidelt veebist: 
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

Märkus Parimate tulemuste saamiseks printige 
paberile formaadis 8,5" x 14" (legal-formaat).

27
81

66
5  Konverentside 
pidamine

Videokonverentsi pidamiseks seadistage konverentskõne 
nagu tavaliselt. Videokonverentsis osalemiseks vastake 
kõnele nagu tavaliselt.

Heledus
Heleduse seadistus mõjutab teistele ülekantavat videot, 
mitte teistelt osapooltelt vastuvõetavat videot. 
Kuna kuvaväli võib mõjutada heledust, kohandage 
enne heleduse reguleerimist kaamera kuva-ala.

Videoülekanne vaigis
kuni jätkate kõnet.

Mida näitab kaam
• Roheline – teie v
• Punane – teie vid
• Telefoniekraanil olev video vaigistamise ikoon  
(pole nähtav täisekraankuval).

• Vaigistusega „enda vaate“ pilt punase ikooniga 
(pole nähtav, kui enda vaade on peidetud PIP-aknas).

Video edastamise jätkamiseks vajutage tarkvaraklahvi 
Video hääl sisse .

Ainult heli vaigistamine
Ainult heli (mitte video) vaigistamiseks järgige neid 
kahte sammu. 
1. Vajutage nuppu Hääletu . 
2. Vajutage tarkvaraklahvi Video hääl sisse .

seadeid.
• Kuva-ala
• Heledus
• Automaatülekanne

Kuva-ala
Kuva-ala toimib lainurga ja suumi funktsioonina teie 
kaamera jaoks.

Kaamera kuva-ala kohandamine
1. Vajutage nuppu Rakendused .
2. Valige Lisatarvikud.
3. Tõstke esile valik Cisco Unified kaamera.
4. Vajutage tarkvaraklahvi Seadistamine.
5. Valige Kuva-ala.
6. Kuva-ala suurendamiseks või vähendamiseks 

kasutage navigeerimisnuppude nooli.

Automaatülekand
1. Vajutage nuppu R
2. Valige Lisatarvi
3. Tõstke esile valik
4. Vajutage tarkvara
5. Vajutage tarkvara

Lülita välja.

7  Nõuan
Mida teeb tarkvar
Vajutage tarkvaraklah
kui te ei ole videokõn
videokõne tegemist, e
seadistada ja asendit k
4  Video vaigistamine
Video vaigistamine tähendab seda, et teie telefonist 
ülekantav video blokeeritakse teiste kõnes osalejate 
telefonides.

Video ja heli vaigistamine
Nii video kui ka heli vaigistamiseks vajutage 
oma telefonil nuppu Hääletu . 
Video ja heli taastamiseks vajutage uuesti nuppu 
Hääletu.

Ainult video vaigistamine
Ainult video (mitte heli) vaigistamiseks vajutage 
tarkvaraklahvi Vaigista video .
Video vaigistamisest annavad märku järgmised tegurid.

• Video taastamise tarkvaraklahv (punane ikoon) .

Videokonverentsi ajal kuvatakse osalejad teie 
telefoniekraanil.

6  Seaded

Heleduse regulee
1. Vajutage nuppu R
2. Valige Lisatarvi
3. Tõstke esile valik
4. Vajutage tarkvara
5. Valige Heledus.
6. Heleduse suuren

kasutage navigee
7. Vajutage tarkvara

Automaatüleka
Kui video automaatül
(vaikeseadistus), voog
ajal automaatselt. 
Kui automaatülekande
iga kõne puhul video 
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