
  

Snabbstart 
Så här använder du Cisco Unified IP Phone med Cisco Vision Dynamic 
Signage Director 
Albumstyrning 

 
VÄLKOMMEN 
Cisco Unified IP Phone kan användas för att kontrollera TV-
apparaterna och för att ringa samtal i din lyxsvit. Den 
är utrustad med pekskärm, programstyrda knappar (vars 
funktioner ändras beroende på innehåll på skärmen och 
lokala val), styrplatta och telefonknappsats. 

 

 
Använd pekskärmen för att välja TV eller en 
tjänst.  

 
Använd de programstyrda knapparna för att:  
• navigera 
• stänga av eller slå på ljudet på samtliga  

TV-apparater med en enda knapptryckning 
• stänga av eller slå på samtliga TV-apparater 

med en enda knapptryckning. 

 
Styrplattan används inte med TV-
kontrolltjänsterna i Dynamic Signage Director. 

 
Använd knappsatsen för att ringa ett 
telefonnummer eller för att välja kanal. 

 
Använd linjeknapparna för att välja telefonlinje 
(om flera finns tillgängliga), för snabbuppringning 
eller för att gå till en fördefinierad webbadress.  

 

VISA ALBUM 
Peka på Albumstyrning för att visa de album som publicerats 
i SSC. 

 
  

VAL AV SKÄRM 
TV-apparaterna identifieras oftast genom sin placering. Peka 
på etiketten för den TV du vill styra genom eller peka på Alla.  

 
 

VAL AV ALBUM 
Peka på önskat album. Peka på upp- eller nedpilarna för att 
bläddra om albumen täcker flera sidor.  

 
 
 
 

JUSTERA VOLYMEN 
Peka på följande knappar för att justera volymen: 

 

 För att höja volymen på en eller flera valda  
TV-apparater. 

 För att sänka volymen på en eller flera valda  
TV-apparater. 

 
 För att växla mellan avstängt och påslaget ljud 

på en eller flera valda TV-apparater. 

FLYTTA MELLAN SIDOR 

 

 
Om en valskärm har flera sidor kan du peka på 
upp- eller ned-pilarna för att bläddra mellan 
sidorna. 

 
OBS! Med den programstyrda knappen Bakåt 
kan du återgå till föregående skärm.  

STYRNING AV ALBUMPRESENTATION   
När du valt album visas skärmen Presentationsstyrning.  

 
OBS! Pausknappen är tillgänglig endast för album som inte 
innehåller video.  
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 Spela upp ett album 
Peka på knappen Spela upp för att starta ett album. 

 
Pausa ett album 
Peka på Paus-knappen för att tillfälligt avbryta uppspelningen 
av ett bildalbum. 

 
Flytta framåt och bakåt i ett album 
Använd knappen Föreg för att gå tillbaka till föregående objekt 
i ett album samt knappen Nästa för att flytta fram till nästa 
objekt. 
Stoppa ett album 
Välj den programstyrda knappen Avsluta för att stoppa 
uppspelningen av ett album. 

 
Peka på Ja för att bekräfta att presentationen avslutas. 

STÄLL IN VARAKTIGHET FÖR ALBUM 
Om du visar ett bildalbum (ej video) som publicerats med 
skärmkontrollen för automatisk framflyttning kan du modifiera 
tiden varje bild visas på din TV genom att använda den 
programstyrda knappen Varaktighet på IP-telefonen.  
 
 

Använd den programstyrda knappen Varaktighet för att ställa 
in tiden ett albums objekt ska visas. 

 
• I fönstret Ange varaktighet använder du telefonens 

knappsats för att ange varaktighet i antal sekunder. 
Om du till exempel vill att ett albums objekt ska visas 
10 sekunder innan nästa objekt följer trycker du på 1 
och 0 på telefonens knappsats.  
OBS! Använd knappen << för att radera en felaktig 
tangentinmatning. 

• Välj OK. Tryck på Spela upp för att tillämpa den nya 
varaktigheten för det aktuella albumet. 

STARTA EN NY PRESENTATION UNDER 
UPPSPELNING AV ALBUM 
Om du startar ett nytt album medan ett annat album spelas 
upp på den valda TV-apparaten visas följande skärm:  

 
• Peka på Ny för att starta en ny presentation.  
• Peka på Fortsätt för att fortsätta med den pågående 

presentationen. 
• Peka på Avsluta ALLA för att stoppa alla album. 

 
 

 
Om du startar ett nytt album medan ett annat album spelas 
upp ska du peka på Ja för att avsluta den pågående 
presentationen eller peka på Avbryt för att återvända 
till skärmen för Ny/fortsätt presentation. 

ANVÄNDNING AV PROGRAMSTYRDA 
KNAPPAR 
De programstyrda knapparna sitter längst ned på telefonens 
pekskärm och ger tillgång till olika funktioner beroende på 
vad som visas på skärmen för tillfället. 

Program-
styrd 
knapp 

Funktion 

Bakåt Återgå till föregående skärm. 

Varaktighet Ställ in det antal sekunder ett albums 
objekt ska visas. 

Avsluta Stoppa ett album 

Hem Återgår till startskärmen (Skärmkontroll). 

Ljud av eller 
Ljud på 

Stänger av och slår på ljudet på samtliga 
TV-apparater. 

TV på eller 
TV av 

Stänger av eller slår på samtliga  
TV-apparater. 

Mer Visar ytterligare programstyrda knappar 
(endast 9971). 

 
Cisco har över 200 kontor 
runt m i världen. Adresser, 
telefonnummer och 
faxnummer finns på Ciscos 
webbplats på adressen 
www.cisco.com/go/offices. 
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