ĪSĀ PAMĀCĪBA

Cisco vienotā videokamera

Kameras uzstādīšana uz ekrāna

Pilnekrāna videoattēla iespējošana

Attēla attēlā pozīcijas pielāgošana

Ja vēlaties uzstādīt kameru uz datora ekrāna (nevis
tālruņa), no sava sistēmas administratora paņemiet
uzstādīšanas knaģi un USB pagarinātājvadu.

Lai no loga skata pārslēgtos uz pilnekrāna skatu,
nospiediet izvēles taustiņu Pilnekrāns.

Nospiediet izvēles taustiņu Attēls attēlā (PIP)
,
lai pārvietotu PIP logu citā tālruņa ekrāna kvadrantā vai
paslēptu PIP logu.

Knaģim ir divi noņemami bīdāmi atbalsti: lielais un
mazais. Lielo atbalstu lietojiet klēpjdatoram, bet mazo
atbalstu izmantojiet galddatora ekrānam (attēlā).
Noņemiet atlikušo atbalstu.

Lai atgrieztos loga skatā, nospiediet izvēles taustiņu
Minimizēt.

Ievietojiet kameru knaģī un pēc tam pievienojiet
pagarinātāja kabeli.

Piezīme. Ja, atrodoties pilnekrāna režīmā, saņemat zvanu,
par to ekrānā brīdina uznirstošs paziņojums.

1 Pievienošana
Cisco vienotajam IP tālrunim 9971 un 9951.
1. No kameras objektīva un korpusa noņemiet
plastmasas aizsargmateriālus.
2. No tālruņa ekrāna noņemiet mazo plastmasas
pārsegu.
3. Kad tālrunis ir dīkstāves režīmā, pievienojiet
kameras USB savienotāju tālruņa USB
pieslēgvietai (tālruņa ekrāna aizmugurē).

Pārslēgšanās starp skatiem

2 Videozvanīšana
Lai izveidotu videozvanu, sastādiet numuru kā ierasts.
Ja otras puses tālrunim ir iespējota kamera, tiks izveidots
abpusējs videozvans. Ja otrai pusei nav iespējota kamera,
tiks izveidots vienpusējs videozvans (jūsu videoattēls būs
redzams otras puses tālruņa ekrānā).
Tāpat jūsu tālrunis var rādīt otras puses videoattēlu
pat tad, ja zvana laikā jums nav iespējota kamera.

3 Skata izvēle
Zvana laikā jūs varat:
• iespējot pilnekrāna videoattēlu;
• pārslēgties starp skatiem;
• pielāgot attēla attēlā pozīciju;
• paslēpt videoattēlu.

4. Pēc tam, kad tālrunis apstiprina pievienošanu,
pielāgojiet iestatījumus (skatiet sadaļu
Iestatījumi).

Pēc noklusējuma pašskats (attēlu, ko jūsu kamera
pārraida citiem) tiek rādīts attēls attēlā logā, tālruņa
ekrāna stūrī.

Ikona uz PIP izvēles taustiņa norāda, kur būs redzams PIP
logs (vai arī tas tiks paslēpts), kad nākamreiz nospiedīsit
PIP izvēles taustiņu.

Lai redzētu pašskatu pilnekrānā un pārslēgtos uz otras
puses attēlu attēls attēlā (PIP) logā no pilnekrāna skata,
nospiediet izvēles taustiņu Pārnest.
Vēlreiz nospiediet izvēles taustiņu Pārnest,
lai pārslēgtos atpakaļ uz pašskatu PIP logā.

Videoattēla paslēpšana
Lai sava tālruņa ekrānā paslēptu visus videoattēlus,
nospiediet izvēles taustiņu Paslēpt video. Paslēpt video
var tikai loga skatā (ne pilnekrānā).
Lai atkal redzētu videoattēlu, nospiediet izvēles taustiņu
Rādīt video.

4 Videoattēla izslēgšana

Videoapspriedes laikā tās dalībnieki ir redzami jūsu
tālruņa ekrānā.

Videoattēla izslēgšana nozīmē, ka zvana laikā tiek
apturēta videoattēla raidīšana no jūsu tālruņa otrai pusei.

Spilgtuma pielāgošana
1. Nospiediet taustiņu Lietotnes

.

2. Izvēlieties Piederumi.
3. Iezīmējiet Cisco vienotā kamera.

Videoattēla un skaņas izslēgšana

4. Nospiediet izvēles taustiņu Iestatīt.

Lai izslēgtu gan videoattēlu, gan skaņu, uz tālruņa
nospiediet taustiņu Klusums
.

5. Izvēlieties Spilgtums.
6. Izmantojiet pārvietošanās tastatūras bulttaustiņus,
lai palielinātu vai samazinātu spilgtumu.

Lai ieslēgtu video un skaņu, vēlreiz nospiediet taustiņu
Klusums.

Automātiska pārraide

Lai izslēgtu tikai videoattēlu (ne skaņu), nospiediet
izvēles taustiņu Izslēgt videoattēlu
.

Ja ir ieslēgts režīms Automātiski pārraidīt video
(noklusējuma iestatījums), kamera zvanu laikā
automātiski sāk videoattēla straumēšanu.

Lai pārbaudītu, vai videoattēls ir izslēgts, skatieties lai
būtu redzams:

6 Iestatījumi

• izvēles taustiņš Ieslēgt videoattēlu (sarkana ikona)
;

No sava tālruņa pielāgojiet šādus kameras iestatījumus:

• sarkana gaisma uz videokameras;

• skata apgabals,

• ikona Izslēgt videoattēlu
tālruņa ekrānā
(nav redzama pilnekrāna skatā);

• spilgtums,
• automātiska pārraide.

• izslēgts pašskata attēls ar sarkanu ikonu
(nav redzams, ja pašskats ir paslēptā PIP logā).

Skata apgabals

Lai atsāktu videoattēla pārraidīšanu, nospiediet izvēles
taustiņu Ieslēgt videoattēlu
.

2. Izvēlieties Piederumi.

Kameras skata apgabala pielāgošana
1. Nospiediet taustiņu Lietotnes
.

4. Nospiediet izvēles taustiņu Iestatīt.

2. Izvēlieties Piederumi.
3. Iezīmējiet Cisco vienotā kamera.
4. Nospiediet izvēles taustiņu Iestatīt.

Lai izslēgtu tikai skaņu (ne videoattēlu), veiciet šādas
darbības:

5. Izvēlieties Skata apgabals.
6. Izmantojiet pārvietošanās tastatūras bulttaustiņus,
lai palielinātu vai samazinātu skata apgabalu.

.

5 Apspriede
Lai izveidotu videoapspriedi, izveidojiet apspriedes
zvanu kā ierasts. Lai piedalītos videoapspriedē, atbildiet
uz zvanu kā ierasts.

.

Automātiskās pārraides ieslēgšana
un izslēgšana
1. Nospiediet taustiņu Lietotnes
.

Skata apgabals jūsu kamerā darbojas kā platleņķa un
tālummaiņas funkcija.

Tikai skaņas izslēgšana

2. Nospiediet izvēles taustiņu Ieslēgt videoattēlu

Ja automātiskā pārraide ir izslēgta, videoattēls katram
zvanam automātiski tiek izslēgts (tomēr jūsu tālrunis
joprojām turpina saņemt videoattēlu). Lai šajā gadījumā
atsāktu videoattēla pārraidīšanu, nospiediet izvēles
taustiņu Ieslēgt videoattēlu
.

7. Nospiediet izvēles taustiņu Saglabāt.

Spilgtums
Spilgtuma iestatījums ietekmē videoattēlu, ko pārraidāt
citiem, bet tas neietekmē videoattēlu, ko saņemat no
citiem.
Tā kā skata apgabals var ietekmēt spilgtumu, pielāgojiet
kameras skata apgabalu pirms spilgtuma regulēšanas.

3. Iezīmējiet Cisco vienotā kamera.
5. Nospiediet izvēles taustiņu Ieslēgt vai Izslēgt.

7 Padomi
Kā darbojas izvēles taustiņš Priekšskatīt?
Nospiediet izvēles taustiņu Priekšskatīt, lai redzētu
savas kameras skatu, kad nenotiek videozvans.
Izmēģiniet priekšskatījumu pirms videozvanīšanas,
lai labāk iestatītu un noregulētu kameras stāvokli.
Kas notiek, kad es aizturu zvanu?
Videoattēla pārraide tiek izslēgta (apturēta), līdz jūs
atsākat zvanu.
Ko norāda kameras gaisma?
• Zaļa – jūsu videoattēls tiek pārraidīts.
• Sarkana – jūsu videoattēla pārraide ir izslēgta.
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7. Nospiediet izvēles taustiņu Saglabāt.

Tikai videoattēla izslēgšana

1. Nospiediet taustiņu Klusums

Kā var ātri atslēgt savu kameru?
• Izslēdziet sava videoattēla pārraidi – skatiet sadaļu
Videoattēla izslēgšana.
• Aizveriet aizslēgu – pagrieziet objektīvu pulksteņa
rādītāju kustības virzienā. Lai aizslēgu atkal atvērtu,
pagrieziet objektīvu pretēji pulksteņa rādītāju
kustības virzienam.

Manas kameras videoattēls ir tumšs
(vai gaišs)
Kameras skata lauka apgaismojuma apstākļi ietekmē
spilgtumu. Mēģiniet pārvietot kameru, lai redzētu, vai
spilgtums uzlabojas (piemēram, mēģiniet no kameras
skatu lauka izslēgt griestu apgaismojumu). Spilgtumu
varat pielāgot arī atbilstoši aprakstam sadaļā Iestatījumi.
Kur var iegūt papildinformāciju?
Meklējiet lietotāja rokasgrāmatas, īsās pamācības
ceļvežus un ātro uzziņu ceļvežu kartes tiešsaistē:
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html
Piezīme

Lai iegūtu labākus rezultātus, šo
ceļvedi ieteicams izdrukāt uz 8,5 x 14"
(formāts Legal) izmēra papīra.
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