Монтиране на камерата върху
монитора
БЪРЗ СТАРТ

Cisco Unified видеокамера

Ако предпочитате да монтирате камерата върху монитора
на компютъра (а не върху телефона), се сдобийте със
закрепяща скоба и USB разширителен кабел от системния
администратор.
На скобата има две плъзгащи се подставки, които
се премахват: голяма и малка. Използвайте голямата
подставка за монитор на лаптоп; използвайте малката
подставка за монитор на настолен компютър
(както е показано). Премахнете другата подставка.
Поставете камерата в скобата, след което свържете
разширителния кабел.

Разрешаване на видео в цял екран
За да превключите в изглед на цял екран от изглед
в прозорец, натиснете екранния бутон Цял екран.
За да се върнете към изглед в прозорец, натиснете екранния
бутон Намаляване.

Регулиране на позицията при
картина в картината
Натиснете екранния бутон картина в картина
, за да
преместите прозореца картина в картина в друга част от
екрана на телефона или за да скриете прозореца.

Забележка: Ако сте в изглед на цял екран и получите ново
повикване, ще се покаже изскачащо уведомление, за да ви
извести за това.

Превключване на изгледи

1 Инсталиране
За Cisco Unified IP телефон 9971 и 9951.
1. Премахнете защитната лента от обектива
и корпуса на камерата.
2. Премахнете малкия пластмасов капак от
горната страна на дисплея на телефона.
3. Когато телефонът е неактивен, плъзнете
USB конектора на камерата в USB порта
на телефона (отзад на дисплея на телефона).

2 Осъществяване

на видео разговори

За да осъществите видео разговор, наберете телефона по
обичайния начин.
Ако телефонът на отсрещната страна разполага
с активирана камера, разговорът може да включва
2-посочно видео. Ако отсрещната страна не разполага
с активирана камера, разговорът може да се осъществи
с еднопосочно видео (вашето видео се показва на телефона
на другата страна).
По подобен начин на вашия телефон може да се показва
видео от отсрещната страна дори ако не разполагате
с активирана камера по време на повикването.

3 Избор на изглед
4. След като телефонът потвърди инсталацията,
регулирайте настройките (вж. раздел
"Настройки").

По време на видео разговор има възможност за:
• Разрешаване на видео в цял екран
• Превключване на изгледи
• Регулиране на позицията при картина в картината
• Скриване на видео

Можете да откриете вашия собствен изглед
(изображението, което камерата предава на останалите
участници) да се показва по подразбиране в прозорец
картина в картина в ъгъла на екрана на телефона.
От изглед на цял екран можете да натиснете екранния
бутон Превключване, за да покажете вашия собствен
изглед на цял екран и да преместите изображението на
другата страна в прозорец картина в картина.
Натиснете Превключване отново, за да върнете обратно
собствения си изглед в прозорец картина в картина.

Иконата на екранния бутон за картина в картина указва
къде прозорецът ще се покаже (или ако ще бъде скрит),
когато натиснете екранния бутон.

Скриване на видео
За да скриете цялото видео на екрана на вашия телефон,
натиснете екранния бутон Скриване на видео. Функцията
за скриване на видео е достъпна само от изгледа в прозорец
(не от цял екран).
За да виждате отново видеото, натиснете екранния бутон
Показване на видео.

4 Изключване на видео
Изключването на видео означава да блокирате телефона
да предава видео до други страни при дадено повикване.
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Изключване на видео и аудио

7.

За да изключите видеото и аудиото, натиснете бутона
Изключване
на телефона.
За да включите обратно видеото и аудиото, натиснете
Изключване отново.

Как мога бързо да блокирам камерата?
• Изключване на предаването на видео – Вж. раздела
Изключване на видео.

• Затворете затвора – Завъртете обектива на камерата по
посока на часовниковата стрелка, за да затворите
обектива. Завъртете обратно на часовниковата
стрелка, за да отворите затвора отново.

Автоматично предаване

За да изключите само видеото (не аудиото), натиснете
.
екранния бутон Изключване на видео
За да проверите дали видеото е изключено, потърсете:
• Екранен бутон за включване на видеото (червена
икона)
.
• Червена светлина на камерата.
• Иконата за изключване на видео
на екрана
на телефона (не се вижда в изглед на цял екран).
• Изображение за изключване на собствен изглед
с червена икона (не се вижда, ако собственият
изглед е в скрит прозорец картина в картина).

6 Настройки
Регулирайте тези настройки на камерата от телефона:
• Област на изглед
• Яркост
• Автоматично предаване

Област на изглед
Областта на изглед функционира като функция за широк
ъгъл и мащабиране за вашата камера.

Регулиране областта на изглед на камерата
1. Натиснете бутона Приложения
.
2. Изберете Принадлежности.
3. Осветете Cisco Unified камера.
4. Натиснете екранния бутон Настройка.
5. Изберете Област на изглед.
6. Използвайте стрелките на навигационния бутон,

За да възстановите предаването на видео, натиснете
.
екранния бутон Включване на видео

Изключване само на аудио

за да увеличите или намалите областта на изглед.

7. Натиснете екранния бутон Запиши.
.

5 Конферентни
разговори

За да създадете видео конферентен разговор, настройте
конферентен разговор по обичайния начин. За да участвате
във видео конферентен разговор, отговорете на
повикването както обикновено.
По време на видео конферентен разговор участниците
се показват на екрана на телефона.

Яркост
Настройката за яркост влияе върху видеото, което
предавате на други лица. Тази настройка не влияе
върху видеото, което получавате от други лица.
Тъй като видимото поле може да повлияе на яркостта,
регулирайте областта на изгледа за камерата, преди да
регулирате яркостта.

Регулиране на яркост
1. Натиснете бутона Приложения
2. Изберете Принадлежности.

.

Включване и изключване на
автоматичното предаване
1. Натиснете бутона Приложения
.
2. Изберете Принадлежности.
3. Осветете Cisco Unified камера.
4. Натиснете екранния бутон Настройка.
5. Натиснете екранния бутон Вкл. или Изкл.

7 Съвети
Какво се прави чрез екранния бутон
"Визуализация"?
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Когато функцията за автоматично предаване на видео
е включена (по подразбиране), камерата автоматично
предава видеосигнал по време на повикванията.
Когато функцията за автоматично предаване е изключена,
видеото за всяко повикване автоматично се изключва
(въпреки че телефонът все още приема видео). За да
възстановите предаването на видео в този случай,
.
натиснете екранния бутон Включване на видео

Изключване само на видео

За да изключите само аудиото (не видеото), изпълнете
следните две стъпки:
1. Натиснете бутона Изключване
.
2. Натиснете екранния бутон Включване на видео

Осветете Cisco Unified камера.
Натиснете екранния бутон Настройка.
Изберете Яркост.
Използвайте стрелките на навигационния бутон,
за да увеличите или намалите яркостта.
Натиснете екранния бутон Запиши.

Видеото от камера е тъмно (или светло)
Светлинните условия във видимото поле на камерата
оказват влияние на яркостта. Опитайте да преместите
камерата, за да видите дали яркостта се подобрява
(например, опитайте да нагласите видимото поле на
камерата по такъв начин, че в него да не попада пряка
светлина от електрически крушки). Също така можете да
регулирате яркостта, както е описано в раздела Настройки.

Къде мога да намеря повече информация?

Натиснете екранния бутон Визуализация, за да видите
изгледа от вашата камера, когато не провеждате видео
повикване. Опитайте да използвате функцията за
визуализация, преди да осъществите видео повикване, като
това ще ви помогне да позиционирате камерата ефективно
и удобно.

Открийте ръководства за потребителя, ръководства за бърз
старт, както и карти за бърза справка онлайн на адрес:
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

Какво ще се случи, когато задържа дадено
повикване?

Забележка За най-добри резултати да се отпечата
върху хартия с размери 8,5 x 14"
(офиц. размер).

Предаването на видео ще се изключи (блокира), докато
не възобновите повикването.

Какво указва светлинният индикатор
на камерата?
• Зелено – Видеото се предава.
• Червено – Видеото е изключено.
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