
 คูมือการเริ่มใชงานฉบับยอ 

Cisco Unified Video Camera
1  ติดตั ง
สําหรับ Cisco Unified IP Phone 9971 และ 9951

1. ดึงแผนพลาสติกสําหรับปองกันออกจากเลนส 
และตัวกลอง 

2. ดึงพลาสติกครอบขนาดเล็กที่ดานบนของจอ 
แสดงผลของโทรศัพทออก 

3. ขณะที่โทรศัพทไมมีการใชงาน ใหเลื่อนข้ัวตอ 
USB ของกลองเขาสูพอรต USB ของโทรศัพท 
(ดานหลังของจอแสดงผลของโทรศัพท)

4. หลังจากที่โทรศัพทยืนยันการติดตั้งแลว 
ใหปรับการตั้งคา (โปรดดูที่สวนการตั้งคา) 
ตดิต ังกลองเขากับจอภาพของคณุ
ถาคุณตองการติดตั้งกลองกับจอภาพของคอมพิวเตอร 
(แทนที่จะเปนโทรศัพท) โปรดขอรับคลิปสําหรับ 
ติดตั้งและสายตอ USB จากผูดูแลระบบของคุณ

บนคลปิจะมีขารองแบบเลือ่นทีถ่อดเขาออกไดสองสวน: 
ขนาดให- และขนาดเล็ก ใชขารองขนาดให- สําหรับ 
จอภาพของคอมพิวเตอรแล็ปท็อป 
ใชขารองขนาดเล็กสําหรับจอภาพเดสกท็อป 
(ดังที่แสดง) ถอดขารองที่เหลืออยูออก

วางกลองในคลิป จากน้ันตอสายตอ

2  โทรศัพทผานวดีิโอ
ถาตองการโทรออกพรอมวิดีโอ ใหหมุนหมายเลข 
โทรศัพทตามปกติ 

ถาโทรศัพทปลายทางใชงานกลอง การโทรจะ 
สามารถเปนแบบวิดีโอสองทาง ถาปลายทางไมได 
ใชงานกลอง การโทรจะสามารถใชวิดีโอทางเดียว 
(วิดีโอของคุณจะแสดงบนโทรศัพทของปลายทาง) 

ในทํานองเดียวกัน โทรศัพทของคุณสามารถแสดง 
วิดีโอจากปลายทางได แมวาคุณจะไมไดเปดใชงาน 
กลองระหวางการโทรก็ตาม

3  เลือกมมุมองของคุณ
ระหวางการโทรวิดีโอ คุณสามารถ:

 • เปดใชงานวิดีโอเต็มหนาจอ
 • สลับระหวางมุมมองตางๆ
 • ปรับตําแหนงของภาพซอนภาพ
 • ซอนวิดีโอ
เปดใชงานวิดโีอเตม็หนาจอ
ถาตองการสลับเปนมุมมองเต็มหนาจอจากมุมมองหนา
ตาง ใหกดซอฟตคีย เต็มหนาจอ

ถาตองการกลับสูมุมมองหนาตาง ใหกดซอฟตคีย 
ยอเล็กสุด 

หมายเหตุ: ถาคุณอยูในมุมมองเต็มหนาจอ 
และรับสายใหม จะมีการแจงเตือนแบบปอปอัปเพื่อ 
แจงใหคุณทราบ

สลับระหวางมุมมอง
คุณสามารถดู “มุมมองของตนเอง” (ภาพที่กลอง 
ของคุณสงใหกับปลายทาง) ซ่ึงแสดงเปนคาเริ่มตน 
ในหนาตางภาพซอนที่มุมของหนาจอโทรศัพท

จากมุมมองเต็มหนาจอ คุณสามารถกดซอฟตคีย สลับ 
เพื่อแสดง “มุมมองของตนเอง” เพื่อยายภาพของ 
ปลายทางไปยังหนาตางภาพซอน (PIP) 

กด สลับ อีกครั้งเพื่อยาย “มุมมองของตนเอง” 
กลับสูหนาตาง PIP 
ปรับตาํแหนงของภาพซอน
กดซอฟตคีย ภาพซอน (PIP)  เพื่อยายหนาตาง 
PIP ไปยังมุมอื่นของหนาจอโทรศพัท หรือซอนหนาตาง 
PIP 

ไอคอนบนซอฟตคีย PIP จะแสดงตําแหนงของหนาตาง 
PIP ที่จะปรากฏ (หรือซอนไว) เม่ือคุณกดซอฟตคีย PIP 
อีกครั้ง

ซอนวิดโีอ
ถาตองการซอนวิดีโอทั้งหมดบนหนาจอโทรศัพทของ 
คุณ ใหกดซอฟตคีย ซอนวิดีโอ ตัวเลือกซอนวิดีโอ 
น้ีจะใชไดจากมุมมองหนาตางเทาน้ัน 
(ใชไมไดในมุมมองเต็มหนาจอ) 

ถาตองการดูวิดีโออีกครั้ง ใหกดซอฟตคีย แสดงวิดีโอ 



4  ปดวดีิโอ
การปดวิดีโอหมายถึงการปดกั้นไมใหโทรศัพทของคุณ
สงวิดีโอไปยังปลายทางในการโทร 

ปดวิดโีอและเสียง
ถาตองการปดทั้งวิดีโอและเสียง ใหกดปุม ปดเสียง 

 ที่โทรศัพท 

ถาตองการยกเลิกการปดวิดีโอและเสียง ใหกด Mute 
อีกครั้ง

ปดเฉพาะวิดโีอ
ถาตองการปดเฉพาะวิดีโอ (ไมปดเสียง) ใหกดซอฟตคีย  
ปดวิดีโอ 

ถาตองการยืนยันวาวิดีโอถูกปดแลว ใหดูที่:

 • ซอฟตคียยกเลิกการปดวิดีโอ (ไอคอนสีแดง) 
 • ไฟสีแดงที่กลอง 
 • ไอคอนปดวิดีโอ  บนหนาจอโทรศัพท 

(ไมปรากฏในมุมมองแบบเต็มหนาจอ) 
 • ภาพปด “มุมมองของตนเอง” พรอมดวย 

ไอคอนสีแดง (ไมปรากฏถามุมมองของตนเอง 
อยูในหนาตาง PIP ที่ซอนไว)

ถาตองการสงวิดีโอตอไป ใหกดซอฟตคีย 
ยกเลิกการปดวิดีโอ 

ปดเฉพาะเสียง
ถาตองการปดเฉพาะเสียง (ไมปดวิดีโอ) 
ใหทําตามข้ันตอนสองข้ันตอไปน้ี: 

1. กดปุม ปดเสียง  
2. กดซอฟตคีย ยกเลิกการปดวิดีโอ 

5  การประชมุ
ถาตองการประชุมผานวิดีโอ ใหเริ่มตนการประชุม 
สายตามปกติ ถาตองการเขารวมการประชุมวิดีโอ 
ใหรับสายตามปกติ

ระหวางการประชุมวิดีโอ ผูเขารวมประชุมจะปรากฏ 
บนหนาจอโทรศัพทของคุณ
6  การตั งคา
ปรับการตั้งคาตอไปน้ีจากโทรศัพทของคุณ:

 • พื้นที่มุมมอง
 • ความสวาง
 • การสงอัตโนมัติ

พื นท ีมุมมอง
พื้นที่มุมมองทําหนาที่เปนฟงกชันมุมกวางและซูม 
สําหรับกลอง

ปรับพ้ืนที่มุมมองของกลอง
1. กดปุม แอพพลิเคชัน 
2. เลือก อุปกรณเสริม
3. เนนที่ Cisco Unified Camera
4. กดซอฟตคีย ต้ังคา 
5. เลือก พ้ืนที่มุมมอง
6. กดป ุมลกูศรบนแปนลกูศรเพ ือเพ ิมหรอืลดพ ืนท ีมุมมอง
7. กดซอฟตคีย บันทึก 

ความสวาง
การตั้งคาความสวางจะมีผลกับวิดีโอที่คุณสงไปยัง 
บุคคลอื่นแตจะไมมีผลกับวิดีโอทีคุ่ณไดรับจากปลายทาง 

เน่ืองจากพื้นที่การดูจะมีผลกับความสวาง 
โปรดปรับพื้นที่มุมมองของกลองกอนทีจ่ะปรบัความสวาง 
ปรับความสวาง
1. กดปุม แอพพลิเคชัน  
2. เลือก อุปกรณเสริม
3. เนน Cisco Unified Camera
4. กดซอฟตคีย ต้ังคา 
5. เลือก ความสวาง
6. กดปุมลูกศรบนแปนลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดความสวาง
7. กดซอฟตคีย บันทึก 

การสงอัตโนมัติ
เม่ือเปดใชการสงวิดีโออัตโนมัติ (คาเริ่มตน) 
กลองจะสงสตรีมวิดีโอโดยอัตโนมัติระหวางการโทร 

เม่ือปดการสงอัตโนมัติ วิดีโอสําหรับการโทร 
แตละครั้งจะถูกปดโดยอัตโนมัติ (แตโทรศัพทของ 
คุณจะยังคงรับสั--าณวิดีโอ) ถาตองการสง 
วิดีโอตอไปในกรณีน้ี ใหกดซอฟตคีย 
ยกเลิกการปดวิดีโอ 

เปดหรือปดการสงอัตโนมัติ
1. กดปุม แอพพลิเคชัน 
2. เลือก อุปกรณเสริม
3. เนน Cisco Unified Camera
4. กดซอฟตคีย ต้ังคา 
5. กดซอฟตคีย เปด หรือ ปด 

7  เคล็ดลับ
ซอฟตคีย แสดงตัวอยาง ใชทําอะไร?
กดซอฟตคีย แสดงตัวอยาง เพื่อดูภาพจากกลอง 
ของคุณเม่ือคุณไมไดอยูระหวางการโทรวิดีโอ 
ลองใชปุมแสดงตัวอยาง กอนที่จะใชการโทรวิดีโอ 
เพื่อชวยตั้งคาและจัดตําแหนงของกลองอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

ถาฉันพักสายจะเกิดอะไรข้ึน 
การสงวิดีโอจะถูกปด (ปดกั้น) 
จนกวาคุณจะกลับเขาสูการโทร 

แสงไฟของกลองหมายถึงอะไร
 • เขียว — กําลังสงวิดีโอของคุณ
 • แดง — ปดวิดีโอของคุณ
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ฉันจะปดกั้นกลองของฉันอยางรวดเร็วไดอยางไร 
 • ปดการสงวิดีโอของคุณ — โปรดดูที่หัวขอ 

ปดวิดีโอ 
 • ปดชัตเตอร — หมุนเลนสของกลองตามเข็ม 

นาฬิกาเพื่อปดชัตเตอร หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ 
เปดชัตเตอรอีกครั้ง

วิดีโอจากกลองของฉันมืด (หรือสวาง) เกินไป
สภาพแสงภายในพื้นที่ภาพของกลองจะมีผลกับความ 
สวาง โปรดลองเคลื่อนยายกลอง เพื่อดูวามีความสวาง 
ที่เหมาะสมยิ่งข้ึนหรือไม (ตัวอยางเชนลองขยับ 
ใหไฟเพดานพนจากพื้นที่ภาพของกลอง) 
นอกจากน้ีคุณยังสามารถปรับความสวางตามที่อธิบาย 
ในหัวขอ การตั้งคา 

ฉันจะหาขอมูลเพ่ิมเติมไดอยางไร
คนหาคูมือผูใช คูมือการเริ่มใชงานฉบับยอ 
และบัตรอางอิงอยางรวดเร็วไดทางออนไลน: 

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/ 
products_user_guide_list.html

หมายเหตุ พิมพบนกระดาษ 8.5 x 14 นิ้ว (ขนาด 
Legal) เพ่ือผลลัพธที่ดีที่สุด
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