AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Cisco Unified videokamera

A kamera felszerelése a monitorra

Teljes képernyős videó engedélyezése

Ha a kamerát a számítógép monitorára szeretné
rögzíteni (nem a telefonra), szerezzen be egy
rögzítőkapcsot és egy USB-hosszabbítót
a rendszergazdától.
A kapcson két eltávolítható és elcsúsztatható tartóelem
található: egy kicsi és egy nagy. Laptop kijelzőjéhez
a nagy tartóelemet, asztali monitorhoz a kis tartóelemet
használja (az ábrán asztali monitor látható). Távolítsa
el a másik tartóelemet.
Helyezze a kamerát a kapocsra, majd csatlakoztassa
a hosszabbítókábelt.

Az ablakos nézetről a teljes képernyős nézetre
valóátváltáshoz nyomja meg a Teljes képernyő
funkciógombot.
Az ablakos nézetbe a Kis méret funkciógomb
megnyomásával térhet vissza.

A „kép a képben” ablak helyének
beállítása
A Kép a képben funkciógomb
megnyomásával
áthelyezheti egy másik képnegyedbe, illetve elrejtheti
a „kép a képben” ablakot.

Megjegyzés: Amikot teljes képernyős nézetben van
és hívása érkezik, egy felugró értesítés jelenik meg.

1 Üzembe helyezés
A Cisco Unified 9971 és 9951 IP-telefonhoz.
1. Távolítsa el a műanyag védőborítást
a kameraéjéről és a kameráról.
2. Távolítsa el a telefon kijelzőjének felső
részén található kis műanyag borítást.
3. A telefon tétlenban csúsztassa a kamera
a USB-csatlakozóját a telefon USB-portjába
(a telefon kijelzőjének hátulján található).

Váltás nézetek között

2 Videohívás

Saját magát (a kamera által közvetített képet)
alapértelmezés szerint a „kép a képben” ablakban
láthatja, a telefon képernyőjének sarkában.

Videohívás kezdeményezéséhez tárcsázza a számot
a szokásos módon.

A teljes képernyős nézetben a Csere funkciógomb
megnyomásával elérheti, hogy a saját képe jelenjen
meg teljes képernyőn, a másik fél képe pedig a „kép
a képben” ablakban.

kezdeményezése

Ha a másik félnél van engedélyezve kamera, a hívásban
lehetséges a 2 irányú videoátvitel. Ha a másik félnél
nincs engedélyezve kamera, a hívásban csak 1 irányú
videoátvitel lehetséges (az Ön videoképe megjelenik
a másik fél telefonján).
Hasonlóképpen a telefon akkor is megjeleníthet
videót egy másik féltől, ha Önnél a hívás alatt nincs
engedélyezve kamera.

3 A nézet kiválasztása
Videohívás közben az alábbi műveletekre van lehetőség:
4. Ha a telefon megerősítette a telepítést, adja
meg a beállításokat (lásd a Beállítások részt).

•
•
•
•
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A Csere funkciógomb újbóli megnyomásával
visszahelyezheti saját képét a „kép a képben” ablakba.

A Kép a képben funkciógombon lévő ikon jelzi, hol
fog megjelenni a „kép a képben” ablak (illetve hogy
rejtett lesz-e), amikor legközelebb megnyomja a Kép
a képben funkciógombot.

A videó elrejtése
Az összes videót a Videó elrejtése funkciógomb
megnyomásával rejtheti el a telefon képernyőjéről.
A Videó elrejtése funkciógomb csak az ablakos
nézetben érhető el (a teljes képernyős nézetben nem).
A videó újbóli megtekintéséhez nyomja meg a Videó
megjelenítése funkciógombot.

4 Videó kikapcsolása

A fényerő módosítása
1. Nyomja meg az Alkalmazások gombot
2. Válassza a Kiegészítők lehetőséget.
3. Jelölje ki a Cisco Unified kamera pontot.
4. Nyomja meg a Beállítás funkciógombot.
5. Válassza a Fényerő lehetőséget.
6. A navigációs pad nyilaival növelheti
és csökkentheti a fényerőt.
7. Nyomja meg a Ment funkciógombot.

A videokonferencia közben a résztvevők láthatók
a telefon képernyőjén.

A videó kikapcsolása azt jelenti, hogy a telefon nem
küldhet videót a hívásban részt vevő feleknek.

A videó és a hang kikapcsolása
Ha a videót és a hangot is ki szeretné kapcsolni,
.
nyomja meg a telefonon a Némítás gombot
A videó és a hang visszakapcsolásához nyomja
meg újra a Némítás gombot.

Hogyan lehet gyorsan kikapcsolni a kamerát?
• A videoadás kikapcsolásával – lásd: Videó
kikapcsolása.
• A zár becsukásával – forgassa el a kamera
lencséjét az óramutató járásával megegyező
irányban. A zár kinyitásához fordítsa el a lencsét
az óramutató járásával ellentétesen.

Csak a videó kikapcsolásához (és a hang megtartásához)
nyomja meg a Videó kikapcsolása funkciógombot
.
Azt, hogy a videó ki van-e kapcsolva, az alábbiak
segítségével ellenőrizheti:
• A Videó némításának kikapcsolása funkciógomb
(piros ikon)

6 Beállítások

• Videó kikapcsolása ikon
a telefon
képernyőjén (teljes képernyős nézetben
nem látható)

Az alábbi kamerabeállításokat módosíthatja a telefonról:
• Nézeti terület
• Fényerő
• Automatikus küldés

• A saját kép kikapcsolása kép piros ikonnal
(nem látható, ha a saját kép el van rejtve).

Nézeti terület

• A kamerán lévő piros jelzőfény

A Nézeti terület funkcióval széles látószög
és nagyítás-kicsinyítés érhető el a kamerán.

A videoadás visszakapcsolásához nyomja meg a Videó
.
némításának kikapcsolása funkciógombot

Csak a hang elnémítása
A hang (videó kikapcsolása nélküli) elnémításához
a következő két lépést hajtsa végre:
.

2. Nyomja meg a Videó némításának kikapcsolása
.
funkciógombot

5 Konferencia
Videokonferencia létrehozásához állítson fel
konferenciahívást a szokásos módon.
Videokonferenciához való csatlakozáshoz vegye fel
a hívást a szokásos módon.

A kamera nézeti területének beállítása
1. Nyomja meg az Alkalmazások gombot
2. Válassza a Kiegészítők lehetőséget.
3. Jelölje ki a Cisco Unified kamera pontot.
4. Nyomja meg a Beállítás funkciógombot.
5. Válassza a Nézeti terület lehetőséget.
6. A navigációs pad nyilaival növelheti
és csökkentheti a nézeti területet.
7. Nyomja meg a Ment funkciógombot.

.

Fényerő
A Fényerő beállítás a küldött videó képét befolyásolja,
a más felektől érkező képet nem.
Mivel fényerő függhet a látótér tartalmától, a Fényerő
módosítása előtt a kamera Nézeti terület beállítást
módosítsa.

Amikor a Videó automatikus küldése funkció be van
kapcsolva (alapértelmezett), a kamera automatikusan
videoképet sugároz a hívások közben.
Ha az automatikus küldés ki van kapcsolva, a telefon
automatikusan kikapcsolja a videót az egyes hívásoknál
(a telefon azonban ilyen esetben is fogad videót).
Ilyenkor a videoadás visszakapcsolásához nyomja
meg a Videó némításának kikapcsolása
.
funkciógombot

Az automatikus küldés be- és kikapcsolása
1. Nyomja meg az Alkalmazások gombot
.
2. Válassza a Kiegészítők lehetőséget.
3. Jelölje ki a Cisco Unified kamera pontot.
4. Nyomja meg a Beállítás funkciógombot.
5. Nyomja meg a Bekapcsolás vagy a Kikapcsolás
funkciógombot.

7 Tippek
Mire jó az Előnézet funkciógomb?
Az Előnézet funkciógomb megnyomásával megnézheti
a kamera képét, amikor nincs videohívásban.
Az Előnézet funkció használatával a videohívások
előtt beállíthatja a kamerát és annak pozícióját.
Mi történik egy hívás tartásba helyezése
esetén?
A telefon kikapcsolja a videoadást, amíg vissza nem
veszi a hívást.
Mit jelez a kamera jelzőfénye?
• Zöld – a telefon videoképet küld.
• Piros – a videó ki van kapcsolva.
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Automatikus küldés

Csak a videó elnémítása

1. Nyomja meg a Némítás gombot

.

Túl sötét (vagy világos) a kamera képe
A kamera látóterén belüli fényviszonyok befolyásolják
a kép fényerejét. Próbálja áthelyezni a kamerát, hogy
máshol jobb fényviszonyok vannak-e (például ne legyen
benne a mennyezeti lámpa a kamera látóterében).
Módosíthatja a fényerőt is, a Beállítások részben
leírt módon.
Hol található további információ?
Az interneten felhasználói útmutatókat, első
lépésekről szóló útmutatókat és tömör útmutató
kártyákat találhat:
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html
Megjegyzés A legjobb eredmény érdekében
ezt az útmutatót 22x36 cm-es
(legal méretű) papírra nyomtassa.
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