
HIZLI BAŞLANGIÇ

Cisco Unified Video Kamera
1  Kurulum
Cisco Unified IP Telefon 9971 ve 9951 için.
1. Kamera objektifi ve gövdesi etrafındaki 

koruyucu plastiği çıkarın.
2. Telefon ekranın üst kısmında bulunan küçük 

plastik kapağı çıkarın.
3. Telefonunuz bekleme modundayken, 

kameranın USB konektörünü telefonun USB 
portuna (ekranın arka kısmında) takın.

4. Telefon kurulumu onayladıktan sonra, ayarları 
yapın (bkz. Ayarlar bölümü).
Kamerayı monitörünüze takma
Kameranızı bilgisayarınızın monitörü üzerine (telefona 
değil) takmayı tercih ediyorsanız, sistem yöneticinizden 
bir montaj klipsi ve USB uzatma kablosu edinin.
Klipste iki çıkarılabilir kayar destek bulunmaktadır: büyük 
ve küçük. Büyük desteği dizüstü monitörü desteği, küçük 
desteği ise masaüstü monitörü desteği olarak kullanın 
(gösterildiği gibi). Kalan desteği çıkarın.
Kamerayı klipse yerleştirin, ardından uzatma kablosunu 
bağlayın. 

2  Videolu görüşme 
yapma

Videolu görüşme yapmak için, telefon numarasını normal 
şekilde çevirin. 
Diğer taraftaki kişinin de kamerası varsa, çağrıda 2 yönlü 
videolu görüşme yapılabilir. Diğer taraftaki kişinin 
kamerası yoksa, tek yönlü videolu görüşme yapılabilir 
(videonuz diğer taraftaki kişinin telefonunda 
görüntülenir). 
Benzer şekilde, kameranız görüşme sırasında 
etkinleştirilmiş olmasa da telefonunuz diğer taraftan gelen 
videoyu görüntüleyebilir.

3  Görünümünüzü seçme
Videolu görüşme sırasında aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Tam ekran videoyu etkinleştirme
• Görünümler arasında geçiş yapma
• Resim içinde resim konumunu ayarlama
• Videoyu gizleme
Tam ekran videoyu etkinleştirme
Pencere görünümünden tam ekran görünümüne geçmek 
için, Tam Ekran yazılım tuşuna basın.
Pencere görünümüne dönmek için, Küçült yazılım tuşuna 
basın. 

Not: Tam ekran modundayken yeni bir çağrı aldığınızda, 
sizi uyarmak için bir not görüntülenir.

Görünümler arasında geçiş yapma
“Kendi görüntünüzü” (kameranızın diğer tarafa aktardığı 
görüntü) resim içinde resim modunda telefon ekranınızın 
köşesine yerleştirilmiş şekilde bulabilirsiniz.
“Kendi görüntünüzü” tam ekran boyutunda görüntülemek 
ve diğer kişilerin görüntülerini resim içinde resim 
penceresinde (PIP) görüntülemek için tam ekran 
görünümündeyken Değiştir yazılım tuşuna basın.
“Kendi görüntünüzü” tekrar PIP penceresinde 
görüntülemek için Değiştir yazılım tuşuna tekrar basın.
Resim içinde resim konumunu 
ayarlama
PIP penceresini telefonunuzun ekranının farklı bir 
köşesine taşımak veya PIP penceresini gizlemek için 
resim içinde resim (PIP)  tuşuna basın.

PIP yazılım tuşundaki simge, PIP yazılım tuşuna tekrar 
bastığınızda PIP penceresinin ekranın hangi bölümünde 
görüntüleneceğini (veya gizleneceğini) gösterir.

Videoyu gizleme
Telefon ekranındaki tüm videoları gizlemek için, Videoyu 
Gizle yazılım tuşuna basın. Videoyu Gizle özelliği sadece 
pencere görünümünde bulunur (tam ekran görünümünde 
bulunmaz). 
Videoyu tekrar görüntülemek için, Videoyu Görüntüle 
yazılım tuşuna basın.



4  Videoyu kapatma
Videonun kapatılması, telefonunuzun görüşmedeki diğer 
taraflara video aktarmasını engeller.

Video ve sesi kapatma
Hem videoyu hem de sesi kapatmak için, telefonunuzda 
Kapat tuşuna  basın. 
Video ve sesi açmak için, Kapat tuşuna tekrar basın.

Sadece videoyu kapatma
Sadece videoyu kapatmak için (sesi değil), Videoyu 
Kapat yazılım tuşuna  basın.
Videonuzun kapatıldığını onaylamak için, aşağıdakileri 
kontrol edin:

• Videoyu Aç yazılım tuşu (kırmızı simge) .
• Kameranızdaki kırmızı ışık.
• Telefon ekranınızda Videoyu Kapat simgesi  

(tam ekran görünümünde görüntülenmez).
• Kırmızı simgeli “Kendi görüntünü” kapat seçeneği 

(kendi görüntünüz gizli PIP penceresinde 
gizleniyorsa görüntülenmez).

Video aktarımını tekrar başlatmak için, Videoyu Aç 
yazılım tuşuna  basın.

Sadece sesi kapatma
Sadece sesi kapatmak için (videoyu değil), aşağıdaki 
iki adımı uygulayın: 
1. Kapat düğmesine  basın. 
2. Videoyu Aç yazılım tuşuna  basın.

5  Konferans
Videolu konferans oluşturmak için, normal şekilde bir 
konferans görüşmesi başlatın. Videolu konferansa 
katılmak için, aramayı normal şekilde cevaplayın.
Videolu konferans sırasında, katılımcılar telefon 
ekranınızda görüntülenecektir.
6  Ayarlar
Aşağıdaki kamera ayarlarını telefonunuzdan 
yapabilirsiniz:

• Görüş Alanı
• Parlaklık
• Otomatik Aktarma

Görüş Alanı
Görüş Alanı, kameranızda geniş açı ve yakınlaştırma 
işlevini görür.

Kameranın görüş alanını ayarlama
1. Uygulamalar tuşuna  basın.
2. Aksesuarlar öğesini seçin.
3. Cisco Unified Camera'yı vurgulayın.
4. Ayarlar yazılım tuşuna basın.
5. Görüş Alanı öğesini seçin.
6. Görüş alanını artırmak veya azaltmak için 

Gezinme alanındaki okları kullanın.
7. Kaydet yazılım tuşuna basın.

Parlaklık
Parlaklık ayarı diğer taraflara aktardığınız videoyu 
etkilerken, diğer taraflardan aldığınız videoyu etkilemez. 
Görüş alanı parlaklığı etkilendiğinden, Parlaklığı 
ayarlamadan öne kameranızın Görüş Alanını ayarlayın.

Parlaklığı ayarlama
1. Uygulamalar tuşuna  basın.
2. Aksesuarlar öğesini seçin.
3. Cisco Unified Camera'yı vurgulayın.
4. Ayarlar yazılım tuşuna basın.
5. Parlaklık öğesini seçin.
6. Parlaklığı artırmak veya azaltmak için Gezinme 

alanındaki okları kullanın.
7. Kaydet yazılım tuşuna basın.

Otomatik Aktarma
Otomatik Video Aktarma ayarı açık olduğunda (varsayılan 
ayar), kamera görüşme sırasında otomatik yayın yapar. 
Otomatik Aktarma ayarı kapalı olduğunda, her bir 
aramada video otomatik olarak kapatılır (ancak, 
telefonunuz video alabilir). Bu durumda video aktarımını 
tekrar başlatmak için, Videoyu Aç  yazılım tuşuna 
basın.

Otomatik Aktarmayı açma veya kapatma
1. Uygulamalar tuşuna  basın.
2. Aksesuarlar öğesini seçin.
3. Cisco Unified Camera'yı vurgulayın.
4. Ayarlar yazılım tuşuna basın.
5. Aç veya Kapat yazılım tuşuna basın.

7  İpuçları
Önizleme yazılım tuşu ne işe yarar?
Kameranızın görüntüsünü videolu görüşme yapmıyorken 
görüntülemek için Önizleme yazılım tuşuna basın. 
Videolu görüşme yapmadan önce kameranızın 
ayarlanmasına yardımcı olmak ve kameranızı verimli 
şekilde konumlandırmak için Önizleme özelliğini 
kullanmayı deneyin.

Görüşmeyi beklemeye aldığımda ne olur?
Görüşmeyi tekrar başlatana kadar video aktarımı kapatılır 
(engellenir).

Kamera ışığının yanması ne anlama gelir?
• Yeşil – Videonuz aktarılıyor.
• Kırmızı – Videonuz kapatıldı.

Kameramı hızlı bir şekilde nasıl 
engelleyebilirim? 

• Video aktarımınızı kapatın – Bkz. “Videoyu 
kapatma” bölümü.
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• Obtüratörü kapatın – Obtüratörü kapatmak için 
kameranın objektifini saat yönünde döndürün. 
Obtüratörü tekrar açmak için objektifi saat yönünün 
aksine döndürün.

Kameramdan gelen video karanlık 
(veya aydınlık)
Kameranın görüş alanındaki aydınlatma koşulları 
parlaklığı etkiler. Parlaklığın artıp artmadığını görmek 
için kamerayı hareket ettirmeyi deneyin (örneğin, duvar 
ışıklarını kameranın görüş alanının dışına çıkarmayı 
deneyin). Parlaklığı ayrıca “Ayarlar” bölümünde 
anlatılanları uygulayarak değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?
Aşağıdaki adreste bulunan çevrimiçi Kullanım 
Kılavuzlarını, Hızlı Başlangıç Kılavuzlarını ve Hızlı 
Referans Kartlarını bulun: 
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

Not En iyi sonucu almak için, bu kılavuzu 
8,5 x 14 inç (legal boyutlu) kağıda basın.
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