INICI RÀPID

Càmera de vídeo de Cisco Unified

Muntar la càmera al monitor

Habilitar vídeo a pantalla completa

Ajustar la posició foto a foto

Si preferiu muntar la càmera al monitor de l’equip (no
al telèfon), obtingueu un clip de muntatge i un cable
extensor USB de l’administrador del sistema.

Per canviar a pantalla completa des d’una pantalla
de finestra, premeu la tecla programada Pantalla
completa.

Premeu la tecla programada foto a foto (PIP)
per moure la finestra PIP a un quadrant diferent
de la pantalla del telèfon, o per amagar-la.

El clip disposa de dos suports lliscants: gran i petit.
Utilitzeu el suport gran per a un monitor de portàtil,
i el petit per a un monitor de sobretaula (es mostra).
Retireu el suport restant.

Per tornar a la vista de finestra, premeu la tecla
programada Minimitzar.

Situeu la càmera al clip i connecteu el cable extensor.

Nota: si esteu en pantalla completa i rebeu una trucada
nova, un avís en finestra emergent us avisarà.

1 Instal·lar
Per al telèfon IP de Cisco Unified 9971 i 9951.
1. Retireu el plàstic protector de la lent i el cos
de la càmera.
2. Retireu la petita tapa de plàstic situada
a l’extrem superior de la pantalla del telèfon.
3. Amb el telèfon en inactivitat, moveu el
connector USB de la càmera al port USB
del telèfon (part posterior de la pantalla
del telèfon).

2 Realitzar videotrucades
Per realitzar una videotrucada, marqueu el telèfon
amb normalitat.
Si el telèfon de l’interlocutor disposa de càmera
habilitada, la trucada pot incloure vídeo bidireccional.
Si l’interlocutor no disposa de càmera habilitada, la
trucada pot incloure vídeo unidireccional (el vostre
vídeo es mostra a la pantalla de l’interlocutor).
De forma similar, el vostre telèfon pot mostrar vídeo
d’una altra part encara que no disposeu de càmera
habilitada durant la trucada.

3 Escollir la vista
Durant una videotrucada, podeu:

4. Després que el telèfon confirmi la instal·lació,
ajusteu la configuració (vegeu la secció
Configuració).

•
•
•
•

Habilitar vídeo a pantalla completa
Alternar entre vistes
Ajustar la posició foto a foto
Amagar el vídeo

Alternar entre vistes
Veureu la vostra “vista pròpia” (la imatge que la vostra
càmera transmet als altres) de forma predeterminada
a la finestra foto a foto a un extrem de la pantalla del
telèfon.
Des de la vista de pantalla completa, podeu prémer
la tecla programada Intercanvi per mostrar la vostra
“vista pròpia” a pantalla completa i moure la imatge
de l’interlocutor a la finestra foto a foto (PIP).
Torneu a prémer Intercanvi per moure la vostra
“vista pròpia” a la finestra PIP.

La icona de la tecla programada PIP indica con es
mostrarà la finestra PIP (o si s’amagarà) quan premeu
la tecla.

Amagar el vídeo
Per amagar tot el vídeo de la pantalla del telèfon,
premeu la tecla programada Amagar vídeo. Amagar
vídeo només està disponible a la vista de finestra
(no a pantalla completa).
Per tornar a veure el vídeo, premeu la tecla programada
Mostrar vídeo.

4 Silenciar vídeo

Durant una trucada de vídeo, els participants es
mostra a la pantalla del telèfon.

Si silencieu el vídeo, evitareu que el telèfon transmeti
vídeo a altres persones en una trucada.

Silenciar vídeo i so
Per silenciar el vídeo i el so, premeu el botó
Silenci
del telèfon.
Per treure el silenci, torneu a prémer Silenci.

Ajusteu la brillantor
1. Premeu el botó Aplicacions
.
2. Seleccioneu Accessoris.
3. Ressalteu Càmera de Cisco Unified.
4. Premeu la tecla programada Configuració.
5. Seleccioneu Brillantor.
6. Utilitzeu les fletxes del teclat de Navegació
per augmentar o reduir la brillantor.
7. Premeu la tecla programada Guardar.

Com puc bloquejar la meva càmera
ràpidament?
• Silencieu la transmissió de vídeo: vegeu la secció
“Silenciar vídeo”.
• Tanqueu l’obturador: gireu la lent de la càmera
cap a la dreta per tancar l’obturador Gireu cap
a l’esquerra per tornar a obrir l’obturador.

Transmetre automàticament
Per silenciar només el vídeo (no el so), premeu la tecla
.
programada Silenciar vídeo
Per comprovar que el vídeo està en silenci, cerqueu:
• La tecla programada Anul·lar silenci de vídeo
.
(icona vermella)
• Un llum vermell a la càmera.
• La icona Silenciar vídeo
a la pantalla del
telèfon (no visible a pantalla completa).
• Una imatge de Silenci de “vista pròpia” amb una
icona vermella (no visible si la vista pròpia és
a una finestra PIP oculta).

6 Configuració
Ajusteu la configuració de la càmera des del telèfon:
• Àrea de visualització
• Brillantor
• Transmetre automàticament

Àrea de visualització
L’Àrea de visualització funciona com un angle ampli
i funció de zoom per a la càmera.

Per reprendre la transmissió de vídeo, premeu la tecla
.
programada Anul·lar silenci de vídeo

Silenciar només el so
Per silenciar només el so (no el vídeo), realitzeu les
dues accions següents:
1. Premeu el botó Silenci

.

2. Premeu la tecla programada Anul·la el silenci
.
de vídeo

Ajusteu l’àrea visible de la càmera
1. Premeu el botó Aplicacions
.
2. Seleccioneu Accessoris.
3. Ressalteu Càmera de Cisco Unified.
4. Premeu la tecla programada Configuració.
5. Seleccioneu Àrea visible.
6. Utilitzeu les fletxes del teclat de Navegació per
augmentar o reduir l’àrea visible.
7. Premeu la tecla programada Guardar.

Brillantor

5 Conferència
Per crear una conferència de vídeo, configureu una
trucada de conferència amb normalitat. Per participar
en una conferència de vídeo, contesteu la trucada amb
normalitat.

La configuració de Brillantor afecta el vídeo que
transmeteu als altres; no afecta al vídeo que rebeu
d’altres interlocutors.
Com que el camp de visió pot afectar la brillantor,
ajusteu l’Àrea visible de la càmera abans d’ajustar
la Brillantor.

Quan Transmetre vídeo automàticament està activat
(configuració predeterminada), la càmera emet vídeo
automàticament durant les trucades.
Quan Transmetre automàticament està desactivat, el
vídeo de cada trucada se silencia automàticament (tot
i això, el telèfon segueix rebent vídeo). Per reprendre
una transmissió de vídeo en aquest cas, premeu la tecla
.
programada Anul·la silenci de vídeo

Activeu o desactiveu Transmetre
automàticament
1. Premeu el botó Aplicacions
.
2. Seleccioneu Accessoris.
3. Ressalteu Càmera de Cisco Unified.
4. Premeu la tecla programada Configuració.
5. Premeu la tecla programada Activar o Desactivar.

7 Consells
Quina funció té la tecla programada
Previsualitzar?
Premeu la tecla programada Previsualitzar per veure
des de la càmera quan no esteu en una videotrucada.
Intenteu utilitzar Previsualitzar abans de realitzar
trucades de vídeo per simplificar la configuració
i el posicionament de la càmera correctament.
Què passa quan poso una trucada
en espera?
La transmissió de vídeo se silencia (bloqueja) fins que
repreneu la trucada.
Què indica el llum de la càmera?
• Verd: s’està transmetent el vostre vídeo.
• Vermell: el vídeo està silenciat.
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Silenciar només el vídeo

El vídeo de la càmera és fosc (o clar)
Les condicions d’il·luminació al camp de visió de la
càmera afecten la brillantor. Intenteu moure la càmera
per veure si la brillantor millora (per exemple, intenteu
treure llum del sostre del camp de visió de la càmera).
També podeu ajustar la brillantor tal com es descriu la
secció “Configuració”.
On puc obtenir més informació?
Localitzeu Guies d’usuari, Guies d’inici ràpid i
Targetes de referència ràpida en línia:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html
Nota

Per obtenir resultats òptims, imprimiu
en paper legal de mida 8,5 x 14".
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