Προσαρτήστε την κάμερα στην οθόνη σας

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Κάμερα Cisco Unified

Εάν επιθυμείτε να προσαρτήσετε την κάμερα στην οθόνη του
υπολογιστή σας (και όχι στο τηλέφωνό σας), προμηθευτείτε
έναν συνδετήρα προσάρτησης και ένα καλώδιο επέκτασης
USB από το διαχειριστή του συστήματός σας.
Στο συνδετήρα θα βρείτε δύο αποσπώμενα στηρίγματα
ολίσθησης: ένα μεγάλο και ένα μικρό. Για οθόνη φορητού
υπολογιστή χρησιμοποιήστε το μεγάλο στήριγμα και για οθόνη
επιτραπέζιου υπολογιστή το μικρό (όπως στην εικόνα).
Αφαιρέστε το στήριγμα που απομένει.
Τοποθετήστε την κάμερα στο συνδετήρα και στη συνέχεια
συνδέστε το καλώδιο επέκτασης.

Ενεργοποίηση της προβολής βίντεο σε
πλήρη οθόνη

Ρύθμιση της θέσης της εικόνας μέσα στην
εικόνα

Για να μεταβείτε από την προβολή παραθύρου σε προβολή
πλήρους οθόνης, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο
Πλήρης οθόνη.
Για να επιστρέψετε στην προβολή παραθύρου, πιέστε
το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ελαχιστοποίηση.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο εικόνα μέσα στην
για να μετακινήσετε το παράθυρο PIP
εικόνα (PIP)
σε διαφορετικό τεταρτημόριο της οθόνης του τηλεφώνου σας
ή για να αποκρύψετε το παράθυρο PIP.

Σημείωση: Εάν λάβετε νέα κλήση ενόσω βρίσκεστε στην
προβολή πλήρους οθόνης, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο
μήνυμα που σας ειδοποιεί σχετικά με την κλήση.
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Εγκατάσταση

Για το τηλέφωνο IP Unified 9971 και 9951 της Cisco.
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό από το φακό
και το σώμα της κάμερας.
2. Αφαιρέστε το μικρό πλαστικό κάλυμμα που
βρίσκεται στην επάνω πλευρά της οθόνης του
τηλεφώνου.
3. Με το τηλέφωνό σας σε κατάσταση αναμονής,
σύρετε το σύνδεσμο USB της κάμερας στη θύρα
USB του τηλεφώνου (πίσω μέρος της οθόνης του
τηλεφώνου).
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Για να πραγματοποιήσετε μια βιντεοκλήση, πληκτρολογήστε
τον τηλεφωνικό αριθμό με το συνήθη τρόπο.
Εάν το τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε διαθέτει
ενεργοποιημένη κάμερα, η κλήση μπορεί να πραγματοποιηθεί
με αμφίδρομο βίντεο. Εάν το τηλέφωνο του ατόμου δεν
διαθέτει ενεργοποιημένη κάμερα, η κλήση μπορεί να
πραγματοποιηθεί με μονόδρομο βίντεο (το βίντεό σας
εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου του ατόμου που
καλείτε).
Παρομοίως, το τηλέφωνό σας δύναται να προβάλει βίντεο
από ένα άτομο που σας καλεί, ακόμη κι εάν δεν διαθέτετε
ενεργοποιημένη κάμερα κατά τη διάρκεια της κλήσης.
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4. Αφού το τηλέφωνό σας επιβεβαιώσει την
εγκατάσταση, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις
(δείτε την ενότητα Ρυθμίσεις).

Πραγματοποιήστε
βιντεοκλήσεις

Επιλέξτε την προβολή
σας

Κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης μπορείτε να
πραγματοποιήσετε τα εξής:
• Ενεργοποίηση της προβολής βίντεο σε πλήρη οθόνη
• Εναλλαγή ανάμεσα στις προβολές
• Ρύθμιση της θέσης της εικόνας μέσα στην εικόνα
• Απόκρυψη του βίντεο

Εναλλαγή ανάμεσα στις προβολές
Το "self view" (η εικόνα που μεταδίδει η κάμερά σας στους
άλλους) μπορεί να εμφανίζεται εκ προεπιλογής σε παράθυρο
εντός του παραθύρου, σε μια γωνία της οθόνης του τηλεφώνου
σας.
Από την προβολή πλήρους οθόνης, μπορείτε να πατήσετε
το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εναλλαγή για να εμφανιστεί
το "self view" σε πλήρη οθόνη και να μετακινηθεί η εικόνα
του άλλου ατόμου στο παράθυρο τύπου εικόνας μέσα στην
εικόνα (PIP).
Πατήστε ξανά το πλήκτρο Εναλλαγή για να επιστρέψει
το "self view" στο παράθυρο PIP.

Το εικονίδιο στο προγραμματιζόμενο πλήκτρο PIP υποδεικνύει
πού θα εμφανίζεται το παράθυρο PIP (ή εάν θα αποκρύπτεται)
με το επόμενο πάτημα του προγραμματιζόμενου πλήκτρου PIP.

Απόκρυψη του βίντεο
Για να αποκρύψετε όλες τις προβολές βίντεο από την οθόνη
του τηλεφώνου σας, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο
Απόκρυψη βίντεο. Η επιλογή Απόκρυψη βίντεο είναι
διαθέσιμη μόνο από την προβολή παραθύρου (όχι στην
πλήρη οθόνη).
Για να εμφανιστεί ξανά το βίντεο, πατήστε το
προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάνιση βίντεο.

Σίγαση βίντεο

5. Επιλέξτε Φωτεινότητα.
6. Χρησιμοποιήστε τα βέλη στο pad πλοήγησης για

Η επιλογή Σίγαση βίντεο παρεμποδίζει τη μετάδοση βίντεο
από το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
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Σίγαση βίντεο και ήχου

Αυτόματη μετάδοση

Για σίγαση τόσο του βίντεο όσο και του ήχου, πατήστε
τηλέφωνό σας.
το κουμπί Σίγαση στο
Για να καταργήσετε τη σίγαση του βίντεο και του ήχου,
πατήστε ξανά το κουμπί Σίγαση.

Όταν η Αυτόματη μετάδοση βίντεο είναι ενεργοποιημένη
(προεπιλεγμένη ρύθμιση), η κάμερα μεταδίδει αυτόματα
το βίντεο κατά τη διάρκεια των κλήσεων.
Όταν η Αυτόματη μετάδοση βίντεο είναι απενεργοποιημένη,
το βίντεο για κάθε κλήση απενεργοποιείται αυτόματα
(ωστόσο, το τηλέφωνό σας εξακολουθεί να λαμβάνει βίντεο).
Για επανεκκίνηση της μετάδοσης βίντεο σε αυτή την
περίπτωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο
Κατάργηση σίγασης βίντεο
.

Σίγαση μόνο του βίντεο
Για σίγαση μόνο του βίντεο (και όχι του ήχου), πατήστε
.
το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Σίγαση βίντεο
Για να επαληθεύσετε τη σίγαση του βίντεο, αναζητήστε
τα εξής:
• Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Κατάργηση σίγασης
βίντεο (κόκκινο εικονίδιο)
.
• Μια κόκκινη λυχνία στην κάμερά σας.
• Το εικονίδιο Σίγαση βίντεο
στην οθόνη του
τηλεφώνου σας (δεν είναι ορατό στην προβολή πλήρους
οθόνης).
• Την εικόνα Σίγαση "self view" με ένα κόκκινο εικονίδιο
(δεν είναι ορατή εάν το "self view" βρίσκεται σε
παράθυρο PIP που έχει αποκρυφθεί).

Για επανεκκίνηση της μετάδοσης βίντεο, πατήστε το
προγραμματιζόμενο πλήκτρο Κατάργηση σίγασης
.
βίντεο

Σίγαση μόνο του ήχου
Για σίγαση μόνο του ήχου (και όχι του βίντεο), εκτελέστε τα
δύο ακόλουθα βήματα:
1. Πατήστε το κουμπί Σίγαση
.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Κατάργηση
.
σίγασης βίντεο
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Λειτουργία διασκέψεων

Για να πραγματοποιήσετε μια βιντεοδιάσκεψη,
πραγματοποιήστε μια κλήση συνδιάσκεψης με το συνήθη
τρόπο. Για να συμμετάσχετε σε μια βιντεοδιάσκεψη,
απαντήστε στην κλήση με το συνήθη τρόπο.
Κατά τη διάρκεια της βιντεοδιάσκεψης, οι συμμετέχοντες
εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας.
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Ρυθμίσεις

Προσαρμόστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις κάμερας από το
τηλέφωνό σας:
• Προβολή περιοχής
• Φωτεινότητα
• Αυτόματη μετάδοση

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
Αυτόματης μετάδοσης
1. Πατήστε το κουμπί Εφαρμογές
.
2. Επιλέξτε Αξεσουάρ.
3. Επισημάνετε το Κάμερα Cisco Unified.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εγκατάσταση.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ενεργοποίηση
ή Απενεργοποίηση.

Προβολή περιοχής
Η Προβολή περιοχής δρα ως λειτουργία ευρείας γωνίας
και μεγέθυνσης για την κάμερά σας.

Ρυθμίστε την προβολή περιοχής της κάμερας
1. Πατήστε το κουμπί Εφαρμογές
.
2. Επιλέξτε Αξεσουάρ.
3. Επισημάνετε το Κάμερα Cisco Unified.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εγκατάσταση.
5. Επιλέξτε Προβολή περιοχής.
6. Χρησιμοποιήστε τα βέλη στο pad πλοήγησης για
να αυξήσετε ή να μειώσετε την προβολή περιοχής.

7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αποθήκευση.

Φωτεινότητα

να αυξήσετε ή να μειώσετε τη φωτεινότητα.
Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αποθήκευση.
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Συμβουλές

Ποια είναι η λειτουργία του
προγραμματιζόμενου πλήκτρου
Προεπισκόπηση;

• Κλείστε το διάφραγμα – Περιστρέψτε δεξιόστροφα
το φακό της κάμερας για να κλείσετε το διάφραγμα.
Περιστρέψτε αριστερόστροφα για να ανοίξετε ξανά το
διάφραγμα.
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Το βίντεο από την κάμερά μου είναι σκοτεινό
(ή φωτεινό)
Οι συνθήκες φωτισμού εντός του πεδίου όρασης της κάμερας
επηρεάζουν το επίπεδο φωτεινότητας. Δοκιμάστε να
μετακινήσετε την κάμερα για να δείτε εάν βελτιώνεται
η φωτεινότητα (για παράδειγμα, δοκιμάστε να αποκλείσετε
το φωτισμό της οροφής από το πεδίο όρασης της κάμερας).
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα με τον τρόπο
που περιγράφεται στην ενότητα Ρυθμίσεις.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες
πληροφορίες;

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Προεπισκόπηση για
να δείτε την προβολή από την κάμερά σας όταν δεν βρίσκεστε
σε βιντεοκλήση. Χρησιμοποιήστε την Προεπισκόπηση πριν
πραγματοποιήσετε βιντεοκλήσεις για να ρυθμίσετε και να
τοποθετήσετε αποτελεσματικά την κάμερά σας.

Οδηγούς χρήστη, Οδηγούς γρήγορης εκκίνησης και Κάρτες
γρήγορης αναφοράς μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

Τι συμβαίνει όταν τοποθετώ μια κλήση
σε αναμονή;

Σημείωση

Η ρύθμιση Φωτεινότητας επηρεάζει το βίντεο που μεταδίδετε
στους άλλους. Δεν επηρεάζει το βίντεο που λαμβάνετε από
τις άλλες συσκευές.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο όρασης επηρεάζει τη
φωτεινότητα, πριν ρυθμίσετε τη Φωτεινότητα θα πρέπει
να ρυθμίσετε την Προβολή περιοχής.

Η μετάδοση βίντεο παρεμποδίζεται έως ότου επανεκκινήσετε
την κλήση.

Ρύθμιση φωτεινότητας
1. Πατήστε το κουμπί Εφαρμογές
.
2. Επιλέξτε Αξεσουάρ.
3. Επισημάνετε το Κάμερα Cisco Unified.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εγκατάσταση.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω γρήγορα την
κάμερά μου;
• Απενεργοποιήστε τη μετάδοση βίντεο από τη συσκευή

Τι υποδεικνύει η λυχνία της κάμερας;
• Πράσινη – Το βίντεό σας μεταδίδεται.
• Κόκκινη – Το βίντεό σας παρεμποδίζεται.

σας – Δείτε την ενότητα Σίγαση βίντεο.

Για καλύτερα αποτελέσματα,
εκτυπώστε αυτόν τον οδηγό σε χαρτί
μεγέθους 8,5 x 14" (legal).
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