
Durante uma chamada de vídeo, você pode:
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imizar. 
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one.
la inteira, você pode pressionar 
car para exibir a sua 
m tela inteira e para mover 
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amente para mover a sua 
e volta para a janela PIP.

Ajustar a posição picture-in-picture

Pressione a tecla de função picture-in-picture (PIP)  
para mover a janela PIP para um quadrante diferente da 
tela do seu telefone ou para ocultar a janela PIP.

O ícone da tecla de função PIP indica onde a janela PIP 
será exibida (ou se ela estará oculta) quando você 
pressionar a tecla PIP.

Ocultar vídeo

Para ocultar todo vídeo na tela do seu telefone, 
pressione a tecla de função Ocultar vídeo. A opção 
Ocultar vídeo está disponível apenas na visualização 
de janela (não em tela inteira). 
Para exibir o vídeo novamente, pressione a tecla 
de função Mostrar vídeo.
4. Após o telefone confirmar a instalação, ajuste 
as definições (consulte a seção Definições).

• Ativar o vídeo de tela inteira
• Alternar entre visualizações
• Ajustar a posição picture-in-picture
• Ocultar vídeo
1  Instalar
Para o Telefone IP Cisco Unified 9971 e 9951.
1. Remova o plástico protetor das lentes e do 

corpo da câmera.
2. Remova a pequena capa plástica localizada 

na parte superior do visor do telefone.
3. Com o seu telefone inativo, deslize o conector 

USB da câmera para dentro da porta USB do 
telefone (parte traseira do visor do telefone).

2  Fazer chamadas de vídeo
Para fazer uma chamada de vídeo, disque o telefone 
como de costume. 
Se o telefone do outro participante tiver uma câmera 
ativada, a chamada poderá incluir um vídeo 
bidirecional. Se o outro participante não tiver uma 
câmera ativada, a chamada poderá incluir um vídeo 
unidirecional (o seu vídeo é exibido no telefone do 
outro participante). 
Da mesma forma, o telefone pode exibir o vídeo de 
outro participante, mesmo que você não tenha uma 
câmera ativada durante a chamada.

3  Escolher sua visualização
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Câmera de vídeo Cisco Unified

Montar a câmera no seu monitor

Se você preferir montar a câmera no monitor do 
computador (não no telefone), obtenha um clipe 
de montagem e um cabo de extensão USB com 
o administrador do sistema.
No clipe, há dois suportes removíveis deslizantes: 
um grande e um pequeno. Use o suporte grande para 
um monitor de laptop; use o suporte pequeno para 
um monitor de desktop (mostrado). Remova o suporte 
que sobrar.
Coloque a câmera no clipe e conecte o cabo 
de extensão. 

Ativar o vídeo 

Para alternar para um
a partir de uma visua
de função Tela inteir
Para retornar para a 
a tecla de função Min
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• O ícone Silenciar vídeo  na tela do seu 

5  Colocando em conferência

• Autotransmissão

Como o campo de visualização pode afetar o brilho, 
regule a Área de visualização para a sua câmera antes 

 de função Configurar.
.
eclado de navegação para 
inuir o brilho.

 de função Salvar.

ão

eo de autotransmissão estiver 
rão), a câmera exibirá o vídeo 
ante as chamadas. 
eo de autotransmissão estiver 
 cada chamada será 
ativado (entretanto, o seu telefone 
). Para retomar a transmissão de 
sione a tecla de função Ativar som 

a Autotransmissão
 Aplicações .

2. Selecione Acessórios.
nified Cisco.

 de função Configurar.
 de função Ligar ou Desligar.

 função 
faz?

unção Pré-visualização para ver 
 câmera quando não estiver em 
eo. Tente usar a Pré-visualização 
das de vídeo para ajudar a 
nar a sua câmera de maneira 

quando eu coloco uma 
era?

eo é desativada (bloqueada) 
amada.

O que a luz da câmera indica?
 está sendo transmitido.
deo está desativado.

quear a minha câmera 

ansmissão de vídeo – Consulte 
r o vídeo.

• Fechar o obturador – Gire as lentes da câmera no 
sentido horário para fechar o obturador. Gire no 
sentido anti-horário para abrir o obturador de 
novo.

O vídeo da minha câmera está escuro 
(ou claro)
As condições de iluminação no campo de visão da 
câmera afetam o brilho. Tente mover a câmera para 
ver se o brilho melhora (por exemplo, tente excluir as 
luzes de teto do campo de visão da câmera). Também 
é possível regular o brilho, como descrito na seção 
Definições.

Onde eu posso encontrar mais 
informações?
Encontre Manuais do usuário, Manuais de início 
rápido e Cartões de referência rápida on-line: 
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

Nota Para obter melhores resultados, imprima 
este manual em papel 8,5 x 14 pol. 
(tamanho Ofício).

27
81

66
Para criar uma videoconferência, configure uma 
chamada de conferência como de costume. 
Para participar de uma videoconferência, 
atenda à chamada como de costume.
Durante uma videoconferência, os participantes 
aparecem na tela do telefone.

de regular o brilho.

Regular o brilho
1. Pressione a tecla Aplicações .
2. Selecione Acessórios.
3. Realce Câmera Cisco Unified.

• Verde: seu vídeo
• Vermelha: seu ví

Como posso blo
rapidamente? 

• Desative a sua tr
a seção Desativa
telefone (não visível em visualização de tela 
inteira).

• Uma imagem de "autovisualização" Silenciar com 
um ícone vermelho (não visível se a autovisualiza-
ção estiver em uma janela PIP oculta).

Para retomar a transmissão de vídeo, pressione a tecla 
de função Ativar som do vídeo .

Desativar apenas o áudio

Para desativar apenas o áudio (não o vídeo), 
execute estas duas etapas: 
1. Pressione a tecla Silenciar . 
2. Pressione a tecla de função Ativar som do 

vídeo .

Área de visualização

A Área de visualização atua como um ângulo amplo 
e tem função de zoom na sua câmera.

Regular a área de visualização da câmera
1. Pressione a tecla Aplicações .
2. Selecione Acessórios.
3. Realce Câmera Unified Cisco.
4. Pressione a tecla de função Configurar.
5. Selecione Área de visualização.
6. Use as setas no teclado de navegação para 

aumentar ou diminuir a área de visualização.
7. Pressione a tecla de função Salvar.

Brilho

A definição Brilho afeta o vídeo que você transmite 
para os outros; ela não afeta o vídeo que você recebe 
de outros participantes. 

3. Realce Câmera U
4. Pressione a tecla
5. Pressione a tecla

7  Dicas
O que a tecla de
Pré-visualização
Pressione a tecla de f
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O que acontece 
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4  Desativar o vídeo
Desativar o vídeo quer dizer bloquear o seu telefone 
para que ele não transmita vídeo para outros 
participantes em uma chamada.

Desativar vídeo e áudio

Para desativar o vídeo e o áudio, pressione a tecla 
Silenciar  no seu telefone. 
Para ativar o vídeo e o áudio, pressione Silenciar 
novamente.

Desativar apenas o vídeo

Para desativar apenas o vídeo (não o áudio), 
pressione a tecla de função Silenciar vídeo .
Para verificar se o seu vídeo está desativado, procure:

• A tecla de função Ativar som do vídeo 
(ícone vermelho) .

• Uma luz vermelha na sua câmera.

6  Definições
Ajuste essas definições da câmera no seu telefone:

• Área de visualização
• Brilho

4. Pressione a tecla
5. Selecione Brilho
6. Use as setas no t

aumentar ou dim
7. Pressione a tecla

Autotransmiss

Quando a opção Víd
ligada (definição pad
automaticamente dur
Quando a opção Víd
desligada, o vídeo de
automaticamente des
ainda receberá vídeo
vídeo neste caso, pres
do vídeo .

Desligar e ligar 
1. Pressione a tecla
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