STRUČNÝ ÚVOD

Videokamera Cisco Unified

Připevnění kamery k monitoru

Zapnutí zobrazení na celou obrazovku

Nastavení polohy obrazu v obraze

Chcete-li připevnit kameru na počítačový monitor
(nikoliv na telefon), požádejte správce systému
o montážní sponu a prodlužovací kabel USB.

Chcete-li přepnout na zobrazení na celou obrazovku,
stiskněte softwarové tlačítko Celá obrazovka.
Chcete-li se vrátit k zobrazení v okně, stiskněte
softwarové tlačítko Minimalizovat.

Stisknutím softwarového tlačítka obrazu v obraze
přesunete okno obrazu v obraze do jiného kvadrantu
obrazovky telefonu nebo okno obrazu v obraze skryjete.

Na sponě jsou dvě snímatelné posuvné podpěry
– velká a malá. Velkou podpěru použijte pro monitor
přenosného počítače, malou pro monitor stolního
počítače (na obrázku). Nepotřebnou podpěru
odstraňte.
Vložte kameru do spony a připojte prodlužovací kabel.

Poznámka: Pokud máte nový příchozí hovor v režimu
celé obrazovky, zobrazí se upozornění v okně.

1 Instalace
Pro telefony Cisco Unified IP Phone 9971 a 9951.
1. Sejměte ochranný plast z objektivu a těla
kamery.
2. Sejměte malý plastový kryt z horní strany
displeje telefonu.
3. Když je telefon ve stavu nečinnosti, zasuňte
konektor USB kamery do portu USB na
telefonu (na zadní straně displeje telefonu).

Přepínání mezi zobrazeními

2 Uskutečnění

Váš vlastní obraz (obraz vysílaný kamerou ostatním
účastníkům) je ve výchozím nastavení zobrazen v okně
obrazu v obraze v rohu obrazovky telefonu.

Při uskutečňování videohovoru vytáčejte na telefonu
obvyklým způsobem.

V zobrazení na celou obrazovku můžete stisknutím
softwarového tlačítka Vyměnit zobrazit svůj vlastní
obraz na celé obrazovce a přesunout obraz druhého
účastníka do okna obrazu v obraze.

videohovoru

Pokud má druhý účastník zapnutou kameru, bude
hovor zahrnovat obraz obou stran. Pokud druhý
účastník nemá zapnutou kameru, bude hovor odesílat
obraz pouze jedním směrem (váš obraz se zobrazí na
telefonu druhého účastníka).
Podobně platí, že váš telefon může zobrazit obraz
druhého účastníka, i když nemáte během hovoru
zapnutou kameru.

3 Volba zobrazení
Během videohovoru máte tyto možnosti:
• Zapnout zobrazení na celou obrazovku.
4. Když telefon potvrdí instalaci, proveďte
nastavení (viz část Nastavení).

• Přepínat mezi zobrazeními.
• Nastavit polohu obrazu v obraze.
• Skrýt obraz.

Chcete-li svůj vlastní obraz přesunout zpět do okna
obrazu v obraze, stiskněte tlačítko Vyměnit znovu.

Ikona softwarového tlačítka obrazu v obraze
signalizuje, kde se zobrazí (nebo skryje) okno obrazu
v obraze, když příště stisknete softwarové tlačítko
obrazu v obraze.

Skrytí obrazu
Chcete-li skrýt všechny obrazy na obrazovce telefonu,
stiskněte softwarové tlačítko Skrýt video. Tlačítko
Skrýt video je k dispozici pouze v zobrazení v okně
(není k dispozici v zobrazení na celou obrazovku).
Chcete-li obraz znovu zobrazit, stiskněte softwarové
tlačítko Zobrazit video.

Během videokonference jsou na obrazovce zobrazeni
ostatní účastníci.

Vypnutí obrazu znamená zastavení vysílání obrazu
ostatním účastníkům hovoru.

Vypnutí obrazu a zvuku
Chcete-li vypnout obraz i zvuk, stiskněte na telefonu
tlačítko Ztlumit
.
Chcete-li zapnout obraz a zvuk, stiskněte tlačítko
Ztlumit znovu.

• Červenou kontrolku na kameře.
• Ikonu Ztlumit video
na obrazovce telefonu
(nezobrazí se v zobrazení na celou obrazovku).
• Obrázek vypnutého vlastního obrazu s červenou
ikonou (nezobrazí se, pokud je váš vlastní obraz
ve skrytém okně obrazu v obraze).

6 Nastavení
Na telefonu nastavte tyto vlastnosti kamery:
• Oblast zobrazení
• Jas
• Automatický přenos

Vypnutí zvuku
Chcete-li vypnout pouze zvuk (nikoliv obraz),
postupujte takto:
1. Stiskněte tlačítko Ztlumit
.

Při vytváření videokonference postupujte stejně jako
u běžného konferenčního hovoru. Chcete-li se zúčastnit
videokonference, přijměte hovor obvyklým způsobem.

Zapnutí nebo vypnutí automatického přenosu
obrazu
1. Stiskněte tlačítko Aplikace
.
2. Vyberte možnost Příslušenství.

Oblast zobrazení slouží k širokoúhlému zobrazení
a přiblížení či oddálení obrazu z kamery.

3. Zvýrazněte položku Kamera Cisco Unified.

2. Vyberte možnost Příslušenství.

• Zavřete závěrku – otočením objektivu kamery
doprava zavřete závěrku. Otočením doleva
závěrku opět otevřete.

4. Stiskněte softwarové tlačítko Nastavit.
5. Stiskněte softwarové tlačítko Zapnout nebo Vypnout.

7 Tipy

Obraz z kamery je tmavý (nebo světlý)
Světelné podmínky v zorném poli kamery ovlivňují jas.
Zkuste kamerou pohybovat a sledujte, zda se jas zlepší
(zkuste například odstranit ze zorného pole kamery stropní
světla). Můžete také nastavit jas podle pokynů v části
Nastavení.
Kde naleznu další informace?
Další informace naleznete v uživatelských příručkách,
stručných úvodních příručkách a stručných
referenčních příručkách online:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

3. Zvýrazněte položku Kamera Cisco Unified.
4. Stiskněte softwarové tlačítko Nastavit.
5. Vyberte možnost Oblast zobrazení.
6. Pomocí šipek na navigačním panelu zvětšete nebo
zmenšete oblast zobrazení.

Jaká je funkce softwarového tlačítka Náhled?
Stisknutím softwarového tlačítka Náhled zobrazíte
obraz z kamery, když neprobíhá videohovor. Chcete-li
před uskutečněním videohovoru nastavit kameru a její
polohu, zkuste použít tlačítko Náhled.

7. Stiskněte softwarové tlačítko Uložit.

2. Stiskněte softwarové tlačítko Zapnout video.

5 Konference

Je-li automatický přenos obrazu zapnutý (výchozí
nastavení), kamera během hovoru automaticky
vysílá obraz.
Je-li automatický přenos obrazu vypnutý, je u všech
hovorů automaticky zastaveno vysílání obrazu (telefon
však nadále přijímá příchozí obraz). Chcete-li pokračovat
ve vysílání obrazu v tomto případě, stiskněte softwarové
.
tlačítko Zapnout video

Oblast zobrazení

Nastavení oblasti zobrazení kamery
1. Stiskněte tlačítko Aplikace
.
Chcete-li pokračovat ve vysílání obrazu, stiskněte
softwarové tlačítko Zapnout video
.

Jak mohu rychle zastavit kameru?
• Vypněte přenos obrazu – viz část Vypnutí obrazu.

Automatický přenos obrazu

Vypnutí obrazu
Chcete-li vypnout pouze obraz (nikoliv zvuk),
stiskněte softwarové tlačítko Ztlumit video
.
Chcete-li ověřit, zda je váš obraz vypnutý, zkontrolujte
tyto položky:
• Softwarové tlačítko Zapnout video
.
(červená ikona)

Nastavení jasu
1. Stiskněte tlačítko Aplikace
.
2. Vyberte možnost Příslušenství.
3. Zvýrazněte položku Kamera Cisco Unified.
4. Stiskněte softwarové tlačítko Nastavit.
5. Vyberte možnost Jas.
6. Pomocí šipek na navigačním panelu zvyšte nebo
snižte jas.
7. Stiskněte softwarové tlačítko Uložit.
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4 Vypnutí obrazu

Jas
Nastavení jasu se týká obrazu, který odesíláte ostatním
účastníkům. Netýká se obrazu, který přijímáte od
ostatních účastníků.
Protože jas může být ovlivněn zorným polem, před
nastavením jasu proveďte nastavení oblasti zobrazení.

Co se stane, když podržím hovor?
Dojde k vypnutí (zastavení) přenosu obrazu, dokud
neobnovíte hovor.
Co signalizuje kontrolka na kameře?
• Zelené světlo – přenos obrazu.
• Červené světlo – vypnutý obraz.

Poznámka Nejlepších výsledků dosáhnete tiskem
na papír velikosti 8,5 x 14'' (Legal).
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