KORTE HANDLEIDING

Cisco Unified Video Camera

De camera op uw monitor plaatsen

Video op volledig scherm inschakelen

Picture-in-pictureposities aanpassen

Als u uw camera liever op uw computermonitor
plaats (in plaats van op de telefoon), vraagt u uw
systeembeheerder om een montageklem en een
USB-kabel.
De klem bevat twee verwisselbare schuifsteunen: een
grote en een kleine. Gebruik de grote steun voor een
laptop; de kleine is bedoeld voor een desktopmonitor
(weergegeven). Verwijder de resterende steun.
Plaats de camera in de klem en sluit de verbindingskabel
aan.

Als u wilt overschakelen naar weergave op volledig
scherm, drukt u op de schermtoets Volledig scherm.
U kunt teruggaan naar de vensterweergave met
de schermtoets Minimaliseren.

Druk op de schermtoets picture-in-picture (PIP)
om het PIP-venster te verplaatsen naar een ander
kwadrant van het scherm van de telefoon, of om het
PIP-venster te verbergen.

Opmerking: als de weergave op volledig scherm
is ingeschakeld en u een nieuwe oproep ontvangt,
verschijnt een pop-upbericht waarin u hiervan op
de hoogte wordt gebracht.

1 Installeren
Voor Cisco Unified IP Phone 9971 en 9951.
1. Verwijder het beschermende plastic laagje van
de lens en de camera.
2. Verwijder het plastic laagje aan de bovenzijde
van de display van de telefoon.
3. Steek terwijl de telefoon inactief is,
de USB-connector van de camera in
de USB-poort van de telefoon (aan de
achterzijde van de display van de telefoon).

2 Videogesprekken voeren
Als u een videogesprek wilt starten, belt u met de
telefoon zoals u gewend bent.
Als de telefoon van degene die u belt een camera heeft
ingeschakeld, kan het gesprek worden aangevuld met
2-weg-video. Als degene die u belt geen camera heeft
ingeschakeld, kan het gesprek alsnog 1-weg-video
bevatten, dat wil zeggen, uw videobeelden worden
weergegeven op de telefoon van de ander.
Zo kunt u ook videobeelden van een ander weergeven,
zelfs als u geen camera gebruikt.

3 Uw weergave kiezen
Tijdens een videogesprek kunt u:
• Video op volledig scherm inschakelen
• Heen en weer schakelen tussen weergaven
• Picture-in-pictureposities aanpassen
• Video verbergen
4. Zodra op de telefoon de installatie wordt
bevestigd, kunt u de instellingen aanpassen
(zie het gedeelte Instellingen).

Heen en weer schakelen tussen
weergaven
Uw "eigen beeld" (het beeld dat uw camera uitzendt
naar anderen) wordt standaard weergegeven in een
picture-in-picturevenster in een hoek van uw
telefoonscherm.
Vanuit de weergave op volledig scherm kunt u de
schermtoets Wisselen gebruiken op uw "eigen beeld"
weer te geven op volledig scherm en het beeld van
de andere partij te verplaatsen naar het PIP-venster
(picture-in-picture).
Druk nogmaals op Wisselen om uw "eigen beeld"
weer terug te plaatsen in het PIP-venster.

Wanneer u op de PIP-schermtoets drukt, geeft het
pictogram op de PIP-schermtoets geeft aan waar het
PIP-venster wordt weergegeven (of dat het wordt
verborgen).

Video verbergen
Als u alle video op uw telefoonscherm wilt verbergen,
drukt u op de schermtoets Video verbergen. Video
verbergen is alleen beschikbaar in de vensterweergave
(niet op volledig scherm).
Als u weer video wilt weergeven, drukt u op de
schermtoets Video weergeven.

Tijdens de videoconferentie worden de verschillende
deelnemers weergegeven op het scherm van uw
telefoon.

Als u zowel video en audio wilt dempen, drukt
op uw telefoon.
u op de knop Dempen
Als u het dempen wilt opheffen, drukt u nogmaals
op Dempen.

Helderheid aanpassen
1. Druk op de knop Toepassingen
.
2. Selecteer Accessoires.
3. Kies Cisco Unified Camera.
4. Druk op de schermtoets Instellingen.
5. Selecteer Helderheid.
6. Gebruik de pijlen op het navigatieblok om
de helderheid groter of kleiner te maken.
7. Druk op de schermtoets Opslaan.

Alleen video dempen

Video automatisch verzenden

Als u wel video wilt dempen, maar geen audio,
gebruikt u de schermtoets Video dempen
.
U kunt als volgt controleren of uw video wordt
gedempt:
• De schermtoets Video dempen ongedaan maken
wordt weergegeven.
• Er brandt een rood lampje op uw camera.
• Het pictogram Video dempen
wordt
weergegeven op het scherm van uw telefoon (niet
zichtbaar in de weergave op volledig scherm).
• Een afbeelding van het "eigen beeld" met rood
demppictogram wordt weergegeven (niet
zichtbaar als het eigen beeld zich in een verborgen
PIP-venster bevindt).

Wanneer Video automatisch verzenden is ingeschakeld
(de standaardinstelling), wordt video tijdens
gesprekken automatisch gestreamd door de camera.
Als Video automatisch verzenden is uitgeschakeld,
wordt video voor elk gesprek automatisch gedempt
(uw telefoon ontvangt echter nog wel video). Als u in
dit geval weer video wilt uitzenden, drukt u op de
.
schermtoets Video dempen ongedaan maken

Als u video dempt, betekent dit dat uw telefoon geen
video verstuurt naar ander partijen in het gesprek.

Video onderbreken en audio dempen

6 Instellingen
U kunt deze camera-instellingen aanpassen op
uw telefoon:
• Weergavegebied
• Helderheid
• Video automatisch verzenden

Weergavegebied
Het weergavegebied functioneert als de groothoeklens
en zoomfunctie van uw camera.

U kunt de video weer inschakelen door op de
schermtoets Video dempen ongedaan maken
te drukken.

Alleen audio dempen
Als u alleen audio wilt dempen en geen video,
volgt u deze twee stappen:
1. Druk op de knop Dempen
.
2. Druk op de schermtoets Video dempen ongedaan
.
maken

5 Conferencing
Als u een videoconferentie tot stand wil brengen, begint
u een conferentiegesprek zoals u gewend bent. Als u wilt
deelnemen aan een videoconferentie, beantwoordt u de
oproep zoals u gewend bent.

Het weergavegebied van de camera
aanpassen
1. Druk op de knop Toepassingen
.
2. Selecteer Accessoires.
3. Kies Cisco Unified Camera.
4. Druk op de schermtoets Instellingen.
5. Selecteer Weergavegebied.
6. Gebruik de pijlen op het navigatieblok om het
weergavegebied groter of kleiner te maken.
7. Druk op de schermtoets Opslaan.

Helderheid
De instelling Helderheid is van invloed op de video die
u naar anderen uitzendt; de instelling beïnvloedt niet
de weergave van video van andere partijen.
Aangezien het weergavegebied van invloed kan
zijn op de helderheid, moet u de instelling van
Weergavegebied aanpassen voordat u Helderheid
instelt.

Video automatisch verzenden inof uitschakelen
1. Druk op de knop Toepassingen
.
2. Selecteer Accessoires.
3. Kies Cisco Unified Camera.
4. Druk op de schermtoets Instellingen.
5. Druk op de schermtoets Inschakelen of
Uitschakelen.

7 Tips
Wat is de functie van de schermtoets ?
Druk op de schermtoets Voorbld om het beeld van
uw camera te zien wanneer u niet deelneemt aan een
videogesprek. U kunt Voorbld gebruiken voordat u een
videogesprek voert om uit te proberen hoe u uw camera
het beste kunt instellen en positioneren.
Wat gebeurt er als ik een gesprek
in de wacht zet?
Er wordt geen video uitgezonden totdat u het gesprek
hervat.
Wat geeft het cameralampje aan?
• Groen — Uw video wordt uitgezonden.
• Rood — Uw video wordt gedempt.

Hoe kan ik mijn camera vlug blokkeren?
• Demp het uitzenden van video. Zie het gedeelte
Video dempen.
• Sluit de sluiter. Dit doet u door de lens van de
camera met de klok mee te draaien. Draai deze
tegen de klok in om de sluiter weer te openen.
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4 Video dempen

Video van mijn camera is erg donker
(of juist licht)
De lichtomstandigheden van het weergavegebied van
de camera bepalen de helderheid. Probeer de camera
te verplaatsen en kijk of de helderheid verbeterd
(plaats deze bijvoorbeeld zodanig dat er zich geen
plafondlampen in het weergavegebied van de camera
bevinden). U kunt de helderheid ook aanpassen op de
methode die is beschreven in het gedeelte Instellingen.
Waar vind ik meer informatie?
U vindt gebruikershandleidingen, snel-aan-de-slaghandleidingen en referentiekaarten online op:
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html
Opmerking

Voor de beste resultaten drukt u deze
handleiding af op papier van 8,5 x 14"
(formaat Legal).
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