מדריך עזר מהיר

מצלמת וידיאו
Cisco Unified Video Camera

הרכב את המצלמה על הצג

הפעלת וידיאו במסך מלא

שינוי המיקום של התמונה-בתוך-תמונה

אם אתה מעדיף להרכיב את המצלמה על צג המחשב )לא על
הטלפון( ,השג מהדק להרכבה וכבל מאריך ל USB-ממנהל
המערכת.

למעבר לתצוגת מסך מלא מתצוגת חלון ,לחץ על מקש הבחירה
׳מסך מלא׳.

כדי להעביר את חלון הPIP-
לחץ על מקש הבחירה PIP
לרביע אחר במסך הטלפון ,או כדי להסתיר את חלון ה.PIP-

לחזרה לתצוגת חלון ,לחץ על מקש הבחירה ׳מזער׳.

המהדק מצויד בשתי תומכות ניתנות להסרה :גדולה וקטנה.
השתמש בתומכה הגדולה עבור צג של מחשב נייד; השתמש
בתומכה הקטנה עבור צג של מחשב שולחני )בתמונה( .הסר את
התומכה המיותרת.
הכנס את המצלמה למהדק ולאחר מכן חבר את הכבל המאריך.

הערה :אם אתה מקבל שיחה חדשה בזמן שאתה נמצא בתצוגת
מסך מלא ,תופיע התראה בהודעה קופצת.

מעבר בין תצוגות

 1התקנה
עבור טלפון  Cisco Unified IP Phoneדגמים 9971
ו.9951-

 2ביצוע שיחות וידיאו
לביצוע שיחת וידיאו ,חייג בטלפון כרגיל.

 .1הסר את כיסוי הפלסטיק המגן מעדשת המצלמה ומגוף
המצלמה.

אם בטלפון של הצד השני מופעלת מצלמה ,השיחה יכולה לכלול
וידיאו דו-כיווני .אם בצד השני לא מופעלת מצלמה ,השיחה
יכולה לכלול וידיאו חד-כיווני )הווידיאו שלך מוצג בטלפון של
הצד השני(.

 .2הסר את כיסוי הפלסטיק הקטן הממוקם בחלק העליון
של תצוגת הטלפון.

באופן דומה ,הטלפון שלך יכול להציג וידיאו של צד אחר אפילו
אם לא הפעלת מצלמה במהלך השיחה.

 .3כשהטלפון לא פעיל ,החלק את מחבר ה USB-של
המצלמה לתוך יציאת ה USB-של הטלפון )בגב תצוגת
הטלפון(.

 3בחירת התצוגה
במהלך שיחת וידיאו ,באפשרותך:
● להפעיל וידיאו במסך מלא
● לעבור בין תצוגות
● לשנות את מיקום התמונה-בתוך-תמונה
● להסתיר וידיאו

 .4אחרי שהטלפון יאשר את ההתקנה ,שנה את ההגדרות
)ראה במקטע ׳הגדרות׳(.

׳התצוגה העצמית׳ שלך )התמונה שהמצלמה משדרת לאחרים(
מוצגת כברירת מחדל בחלון תמונה-בתוך-תמונה בפינה של מסך
הטלפון שלך.

הסמל במקש הבחירה  PIPמציין היכן יופיע חלון ה) PIP-או אם
יוסתר( בפעם הבאה שתלחץ על מקש הבחירה .PIP

מתצוגת המסך המלא ,ניתן ללחוץ על מקש הבחירה ׳החלף׳ כדי
להציג את ׳התצוגה העצמית׳ במסך מלא ולהעביר את התמונה
של הצד השני לחלון התמונה-בתוך-תמונה ).(PIP
לחץ שוב על ׳החלף׳ כדי להעביר את ׳התצוגה העצמית׳ שלך
בחזרה לחלון ה.PIP-

הסתרת וידיאו
להסתרת כל הווידיאו במסך הטלפון שלך ,לחץ על מקש הבחירה
׳הסתרת וידיאו׳ .הפעולה של הסתרת וידיאו זמינה מתצוגת
החלון בלבד )לא בתצוגת מסך מלא(.
כדי להציג שוב סרטון וידיאו ,לחץ על מקש הבחירה ׳הצג
וידיאו׳.

 4השתקת וידיאו

כוונון בהירות
 .1לחץ על הלחצן ׳יישומים׳

השתקת וידיאו פירושה חסימת שידורי וידיאו מהטלפון שלך
למשתתפים אחרים בשיחה.

איך חוסמים במהירות את המצלמה?
.

 .2בחר ׳אביזרים׳.
 .3סמן את .Cisco Unified Camera

השתקת וידיאו ושמע

 .4לחץ על מקש הבחירה ׳הגדרה׳.

כדי להשתיק הן וידיאו והן שמע ,לחץ על הלחצן ׳השתק׳
בטלפון.

 .5בחר ׳בהירות׳.
 .6השתמש בלוח הניווט כדי להגביר או להחליש את הבהירות.

כדי לבטל את השתקת הווידיאו והשמע ,לחץ שוב על ׳השתק׳.

 .7הקש על מקש הבחירה ׳שמירה׳.

השתקת וידיאו בלבד

שידור אוטומטי

להשתקת וידיאו בלבד )ולא שמע( ,לחץ על מקש הבחירה
׳השתקת וידיאו׳
.

כאשר ׳שידור וידיאו אוטומטי׳ פועל )הגדרת ברירת המחדל(,
המצלמה מזרימה וידיאו באופן אוטומטי במהלך שיחות.

כדי לוודא שהווידיאו מושתק ,חפש:
● את מקש הבחירה ׳בטל השתקת וידיאו׳ )סמל אדום(

.

שנה את הגדרות המצלמה הבאות מהטלפון:

● נורית אדומה במצלמה.
במסך הטלפון )לא ניתן לראותו

● אזור התצוגה
● בהירות

● תמונת ׳תצוגה עצמית׳ מושתקת עם סמל אדום )לא ניתן לראותה
אם התצוגה העצמית נמצאת בחלון  PIPמוסתר(.

כאשר שידור אוטומטי כבוי ,הווידיאו בכל שיחה מושתק באופן
אוטומטי )אולם הטלפון שלך ממשיך לקבל וידיאו( .כדי לחזור
ולשדר וידיאו במקרה זה ,לחץ על מקש הבחירה ׳בטל השתקת
וידיאו׳
.

הפעלה או כיבוי של השידור האוטומטי

● שידור אוטומטי

 .1לחץ על הלחצן ׳יישומים׳

.

 .2בחר ׳אביזרים׳.

אזור התצוגה
אזור התצוגה משמש כפונקציית זווית רחבה וזום עבור
המצלמה.

 .3סמן את .Cisco Unified Camera
 .4לחץ על מקש הבחירה ׳הגדרה׳.
 .5לחץ על מקש הבחירה ׳הפעלה׳ או ׳כיבוי׳.

כדי לחזור ולשדר וידיאו ,לחץ על מקש הבחירה ׳בטל השתקת
וידיאו׳.

שינוי אזור התצוגה של המצלמה
 .1לחץ על הלחצן ׳יישומים׳

.

 .2בחר ׳אביזרים׳.

 7עצות

השתקת שמע בלבד

 .3סמן את .Cisco Unified Camera

מה תפקידו של מקש הבחירה ׳תצוגה מקדימה׳?

כדי להשתיק את השמע בלבד )לא וידיאו( ,בצע את שתי
הפעולות הבאות:

 .4לחץ על מקש הבחירה ׳הגדרה׳.

לחץ על :מקש הבחירה ׳תצוגה מקדימה׳ כדי לראות את
התצוגה מהמצלמה כשאינך נמצא בשיחת וידיאו .נסה להשתמש
ב׳תצוגה מקדימה׳ לפני ביצוע שיחות וידיאו ,כדי להגדיר ולמקם
ביעילות את המצלמה.

 .1לחץ על הלחצן ׳השתק׳

.

 .2לחץ על מקש הבחירה ׳בטל השתקת וידיאו׳

.

 .5בחר ׳אזור התצוגה׳.
 .6השתמש בלוח הניווט כדי להגדיל או להקטין את אזור
התצוגה.
 .7הקש על מקש הבחירה ׳שמירה׳.

 5שיחות ועידה
ליצירת שיחת ועידה בווידיאו ,הקם שיחת ועידה כרגיל .כדי
להשתתף בשיחת ועידה בווידיאו ,ענה לשיחה כרגיל.
במהלך שיחת ועידה בווידיאו ,יופיעו המשתתפים על מסך
הטלפון.

● סגור את הצמצם – סובב את עדשת המצלמה בכיוון השעון כדי
לסגור את הצמצם .סובב אותה בניגוד לכיוון השעון כדי לפתוח
מחדש את הצמצם.
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● הסמל ׳השתק וידיאו׳
בתצוגת מסך מלא(.

 6הגדרות

● השתק את שידור הווידיאו שלך – ראה במקטע השתקת וידיאו.

מה קורה כשאני מעביר שיחה למצב ׳החזקה׳?

בהירות

שידור הווידיאו מושתק )חסום( עד שתמשיך את השיחה.

ההגדרה ׳בהירות׳ משפיעה על הווידיאו המשודר לאחרים; היא
לא משפיעה על הווידיאו שאתה מקבל מאחרים.

מה מציינת הנורית במצלמה?

מכיוון ש׳שדה הראייה׳ של המצלמה עשוי להשפיע על הבהירות,
כוון את אזור התצוגה במצלמה לפני שתכוון את הבהירות.

● ירוק – הווידיאו שלך משדר.
● אדום – הווידיאו שלך מושתק.

הווידיאו המתקבל מהמצלמה שלי כהה )או בהיר(
הבהירות מושפעת מתנאי התאורה ב׳שדה הראייה׳ של
המצלמה .נסה להזיז את המצלמה כדי לראות אם הבהירות
משתפרת )לדוגמה ,נסה לא לכלול את מנורות התקרה ב׳שדה
הראייה׳ של המצלמה( .ניתן גם לכוון את הבהירות כמתואר
במקטע הגדרות.

היכן ניתן למצוא פרטים נוספים?
חפש מדריכי משתמש ,מדריכי התחלה מהירה וכרטיסי עזר
מהירים באינטרנט:
_http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products
user_guide_list.html
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