
PIKA-ALOITUSOPAS 

Cisco Unified -videokamera
1  Asennus
Cisco Unified IP -puhelimet 9971 ja 9951.

1. Poista kameran linssiä ja runkoa suojaava 
muovi.

2. Poista puhelimen näytön yläosassa oleva 
pieni suojamuovi.

3. Kun puhelin on vapaana, liu'uta kameran 
USB-liitin puhelimen USB-porttiin 
(puhelimen näytön takaosassa).

4. Kun puhelin on vahvistanut asennuksen, 
voit säätää asetuksia (katso kohta 
Asetukset).
Kameran kiinnittäminen näyttöön

Jos haluat kiinnittää kameran tietokoneen näyttöön 
(ei puhelimeen), pyydä järjestelmänvalvojalta 
kiinnitysliitin ja USB-jatkokaapeli.

Kiinnitysliittimessä on kaksi irrotettavaa 
liukutukea: iso ja pieni. Iso tuki on kannettavan 
näyttöä varten ja pieni pöytätietokoneen näyttöä 
varten (kuvassa). Poista käyttämättä jäävä tuki.

Aseta kamera kiinnitysliittimeen ja liitä sitten 
jatkokaapeli. 

2  Videopuhelujen 
soittaminen

Kun haluat soittaa videopuhelun, valitse numero 
tavalliseen tapaan. 

Jos toisen osapuolen puhelimeen on liitetty 
videokamera, puhelu voi sisältää kaksisuuntaisen 
videokuvan. Jos toinen osapuoli ei käytä 
videokameraa, puhelu voi sisältää yksisuuntaisen 
videokuvan (videokuvasi näkyy toisen osapuolen 
puhelimessa). 

Vastaavasti puhelimesi näytöllä voi näkyä 
toisen osapuolen videokuva, vaikka sinulla 
ei olisi käytössä videokameraa.

3  Näkymän valitseminen
Videopuhelun aikana voit:

 • ottaa käyttöön koko näytön videokuvan

 • vaihtaa näkymien välillä

 • säätää PiP-kuvan sijaintia

 • piilottaa videon
Koko näytön videokuvan 
käyttöönottaminen

Voit vaihtaa ikkunanäkymästä koko näytön 
näkymään painamalla Koko näyttö 
-toimintonäppäintä.

Voit palata ikkunanäkymään painamalla 
Pienennä-toimintonäppäintä. 

Huomautus: Jos käytössä on koko näytön näkymä 
ja saat uuden puhelun, näyttöön tulee 
ponnahdusilmoitus.

Näkymien välillä vaihtaminen

Näet "oman kuvan" (kuvan, jota kamerasi 
lähettää muille) puhelimen näytön kulman 
PiP (kuva kuvassa) -ikkunassa.

Voit painaa koko näytön näkymässä 
Vaihda-toimintonäppäintä, jos haluat näyttää 
"oman kuvan" koko näytön kokoisena ja toisen 
osapuolen kuvan PiP (kuva kuvassa) -ikkunassa.

Voit palauttaa "oman kuvan" PiP-ikkunaan 
painamalla Vaihda-toimintonäppäintä uudelleen.
PiP-kuvan sijainnin säätäminen

Voit siirtää PiP-ikkunan toiseen puhelimen näytön 
neljännekseen tai piilottaa PiP-ikkunan painamalla 
kuva kuvassa (PiP) -toimintonäppäintä .

PiP-toimintonäppäimen kuvake osoittaa, missä 
kohdassa PiP-ikkuna näkyy (tai piilotetaanko se), 
kun painat PiP-toimintonäppäintä seuraavan 
kerran.

Videon piilottaminen

Jos haluat piilottaa videokuvan puhelimen 
näytöltä, paina Piilota video -toimintonäppäintä. 
Piilota video -toiminto on käytettävissä vain 
ikkunanäkymässä (ei koko näytön näkymässä). 
Kun haluat näyttää videokuvan uudelleen, paina 
Näytä video -toimintonäppäintä.



4  Videon vaimentaminen
Videon vaimentaminen tarkoittaa videokuvan 
lähetyksen estämistä muille osapuolille.

Videon ja äänen vaimentaminen
Jos haluat vaimentaa sekä videon että äänen, paina 
puhelimen Vaimennus-painiketta . 

Voit poistaa videon ja äänen vaimennuksen 
painamalla Vaimennus-painiketta uudelleen.

Vain videon vaimentaminen
Jos haluat vaimentaa vain videon (ei ääntä), paina 
Videon vaimentaminen -toimintonäppäintä .

Seuraavista merkeistä näet, että video 
on vaimennettu:

 • Poista videon vaimennus -toimintonäppäin 
(punainen kuvake) .

 • Kamerassa palaa punainen valo.

 • Videon vaimentaminen -kuvake  näkyy 
puhelimen näytössä (ei näy koko näytön 
näkymässä).

 • Punainen vaimennuskuvake "oma kuva" 
-ikkunassa (ei näy, jos PiP-ikkuna on piilotettu).

Voit jatkaa videon lähetystä painamalla Poista 
videon vaimennus -toimintonäppäintä .

Vain äänen vaimentaminen
Voit vaimentaa vain äänen (ei videota) toimimalla 
seuraavasti: 
1. Paina Vaimennus   -painiketta.
2. Paina Poista videon vaimennus 

-toimintonäppäintä .

5  Neuvottelu
Jos haluat luoda videoneuvottelun, aloita 
neuvottelupuhelu tavalliseen tapaan. Voit 
osallistua videoneuvotteluun vastaamalla 
puheluun tavalliseen tapaan.

Videoneuvottelun aikana osanottajat näkyvät 
puhelimen näytöllä.
6  Asetukset
Seuraavia kamera-asetuksia säädetään puhelimesta:

 • Näyttöalue

 • Kirkkaus

 • Automaattinen lähetys

Näyttöalue

Näyttöalue toimii kameran laajakuva- ja 
zoomaustoimintona.

Kameran näyttöalueen säätäminen
1. Paina Sovellukset  -painiketta.

2. Valitse Lisälaitteet.

3. Korosta Cisco Unified Camera.

4. Paina Määritä-toimintonäppäintä.

5. Valitse Näyttöalue.

6. Voit suurentaa tai pienentää näyttöaluetta 
navigointinäppäimistön nuolinäppäinten avulla.

7. Paina Tallenna-toimintonäppäintä.

Kirkkaus

Kirkkaus-asetus vaikuttaa muille lähetettävään 
videokuvaan. Sillä ei ole vaikutusta muilta 
osapuolilta vastaanotettavaan videokuvaan. 

Koska näyttökentällä on vaikutusta kirkkauteen, 
säädä kameran näyttöalue ennen kirkkauden 
säätämistä.
Kirkkauden säätäminen
1. Paina Sovellukset  -painiketta.
2. Valitse Lisälaitteet.
3. Korosta Cisco Unified Camera.
4. Paina Määritä-toimintonäppäintä.
5. Valitse Kirkkaus.
6. Voit kasvattaa tai vähentää kirkkautta 

navigointinäppäimistön nuolinäppäinten 
avulla.

7. Paina Tallenna-toimintonäppäintä.

Automaattinen lähetys
Kun Autom. videon lähetys (oletusasetus) 
on käytössä, kamera lähettää videokuvaa 
automaattisesti puhelujen aikana. 
Kun Autom. videon lähetys on pois käytöstä, 
puheluiden video on vaimennettu (puhelin 
kuitenkin vastaanottaa videokuvaa). Tässä 
tapauksessa voit jatkaa videon lähettämistä 
painamalla Poista videon vaimennus 
-toimintonäppäintä .

Automaattisen lähetyksen 
käyttöönottaminen
1. Paina Sovellukset  -painiketta.
2. Valitse Lisälaitteet.
3. Korosta Cisco Unified Camera.
4. Paina Määritä-toimintonäppäintä.
5. Paina Ota käyttöön- tai Poista käytöstä 

-toimintonäppäintä.

7  Vinkkejä
Mitä Esikats.-toimintonäppäin tekee?
Voit painaa Esikats.-toimintonäppäintä, jos haluat 
nähdä kameran näkymän, kun videopuhelu ei ole 
käynnissä. Esikatselutoiminnon avulla voit määrittää 
ja asettaa kameran oikein ennen videopuhelun 
soittamista.

Mitä tapahtuu, kun asetan puhelun pitoon?
Videon lähetys vaimennetaan (estetään), kunnes 
jatkat puhelua.

Mitä kameran merkkivalo ilmaisee?
 • Vihreä: videota lähetetään.
 • Punainen: video on vaimennettu.
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Miten voin estää videokuvan 
lähettämisen nopeasti? 
 • Vaimenna videon lähetys: katso kohta Videon 

vaimentaminen.
 • Sulje suljin: voit sulkea sulkimen kiertämällä 

kameran linssiä myötäpäivään. Voit avata 
sulkimen uudelleen kiertämällä sitä 
vastapäivään.

Kameran videokuva on tummaa 
(tai vaaleaa)
Kameran näyttökentän valaistusolosuhteet 
vaikuttavat kirkkauteen. Kokeile, paraneeko 
kirkkaus siirtämällä kameraa (yritä esimerkiksi 
jättää kattovalot pois kameran näyttökentästä). 
Voit myös säätää kirkkausasetusta kohdassa 
Asetukset kuvatulla tavalla.

Mistä voin saada lisätietoa?
Tutustu käyttöoppaisiin, pika-aloitusoppaisiin 
ja pikaohjeisiin osoitteessa: 
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/ 
products_user_guide_list.html

Huomautus Paras lopputulos saadaan 
tulostamalla 215,9 x 355,6 mm:n 
kokoiselle paperille.
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