HURTIGREFERANSE

Cisco Unified Video Camera

Montere kameraet på skjermen

Aktivere fullskjermsvideo

Hvis du foretrekker å montere kameraet på
datamaskinskjermen (ikke på telefonen), må du
skaffe en monteringsklips og en USB-skjøtekabel
fra systemadministratoren.

Når du skal endre til fullskjermsvideo
fra vindusvisning, trykker du på funksjonstasten
Full skjerm.

På klipsen er det to avtakbare glidestøtter: stor og
liten. Bruk den store støtten for en laptop-skjerm;
bruk den lille støtten for en skrivebordsskjerm
(vist). Fjerne den gjenværende støtten.

Justere PIP-posisjonen
Trykk på funksjonstasten PIP (bilde-i-bilde)
for å flytte PIP-vinduet til en annen kvadrant
i telefonskjermen eller for å skjule PIP-vinduet.

Du går tilbake til vindusvisning ved å trykke
på funksjonstasten Minimer.

Sett kameraet i klipsen, og kople til skjøtekabelen.

Merk: Hvis du er i fullskjermsvisning og mottar
et nytt anrop, blir du varslet med et popup-vindu.

1 Installasjon
For Cisco Unified IP-telefon 9971 og 9951.
1. Fjern beskyttelsesplasten fra kameralinsen
og -huset.
2. Fjern det lille plastdekselet på oversiden
av telefondisplayet.
3. Før du slår på telefonen skyver du
kameraets USB-kontakt inn i USB-porten
på telefonen (bak telefondisplayet).

Veksle mellom visninger

2 Foreta videoanrop
Når du skal foreta et videoanrop, slår du nummeret
på vanlig måte.
Hvis det er et kamera aktivert på telefonen
til den andre parten, kan det utføres en 2-veis
videosamtale. Hvis den andre parten ikke har
et kamera aktivert, kan det utføres en 1-veis
videosamtale (din video vises på telefonen
til den andre parten).
Din telefon kan på tilsvarende måte vise video
fra en annen part selv om du ikke har et kamera
aktivert under samtalen.

3 Velge visning
Under en videosamtale kan du:
• Aktivere fullskjermsvideo
4. Når telefonen har bekreftet installasjonen,
justerer du innstillingene (se avsnittet
Innstillinger).

• Veksle mellom visninger
• Justere PIP-posisjonen (bilde-i-bilde)
• Skjule video

Du kan finne "egenvisningen" (bildet som ditt
kamera overfører til andre) i PIP-vinduet i hjørnet
av telefonskjermen.
I fullskjermsvisningen kan du trykke
på funksjonstasten Veksle for å se deg selv
i fullskjermsvisning og flytte bildet av
den andre parten til PIP-vinduet.
Trykk på Veksle igjen for å se deg selv i PIP-vinduet
i hjørnet igjen.

Ikonet på PIP-funksjonstasten viser hvor
PIP-vinduet vil vises (eller om den vil bli skjult)
neste gang du trykker på PIP-funksjonstasten.

Skjule video
Når du skal skjule alle videoer på telefonskjermen,
trykker du på funksjonstasten Skjul video. Skjul
video er bare tilgjengelig fra vindusvisning (ikke
fullskjerm).
Du viser video igjen ved å trykke på funksjonstasten
Vis video.

4 Dempe video

Under en videokonferanse vises deltakerne
på telefonskjermen.

Når du demper video, vil ikke telefonen overføre
video til andre parter i en samtale.

Dempe video og audio
Når du skal dempe både video og audio, trykker
på telefonen.
du på knappen Demp
Du opphever dempingen av video og audio ved
å trykke på knappen Demp igjen.

Hvordan kan jeg raskt blokkere kameraet?
• Dempe videooverføringen - Se avsnittet
Dempe video.
• Stenge lukkeren - Roter linsen på kameraet
med urviseren for å stenge lukkeren. Roter
mot urviseren for å åpne lukkeren igjen.

Autooverføring

Hvis du bare skal dempe video (ikke audio),
.
trykker du på funksjonstasten Demp video
Du kan bekrefte at videoen er dempet ved å se etter
følgende:
• Funksjonstasten Opphev dempet video
.
(rødt ikon)

6 Innstillinger
Juster disse kamerainnstillingene fra telefonen:

• En rød lampe på kameraet.

• Visningsområde

• Ikonet Demp video
på telefonskjermen
(vises ikke i fullskjermsvisning).

• Lysstyrke

• Visningen av deg selv vil ha et rødt ikon (vises
ikke hvis egenvisning er i et skjult PIP-vindu).

• Autooverføring

Visningsområde
Visningsområdet er kameraets vidvinkel
og zoomefunksjon.

Du gjenopptar videooverføringen ved å trykke
.
på funksjonstasten Opphev dempet video

Dempe bare audio
Hvis du bare skal dempe lyden (ikke video),
utfører du følgende to trinn:
.

2. Trykk på funksjonstasten Opphev dempet
.
video

5 Konferanser
Når du skal sette opp en videokonferanse, setter
du opp en konferansesamtale på vanlig måte.
Du blir med på en videokonferanse ved å svare
på anropet på vanlig måte.

Justere kameraets visningsområde
1. Trykk på Programmer-knappen
.
2. Velg Tilbehør.
3. Merk Cisco Unified Camera.
4. Trykk på funksjonstasten Oppsett.
5. Velg Visningsområde.
6. Bruk piltastene på tastaturet til å øke eller
redusere visningsområdet.
7. Trykk på funksjonstasten Lagre.

Lysstyrke
Lysstyrkeinnstillingen påvirker videoen du overfører
til andre; den påvirker ikke videoen du mottar fra
andre parter.
Fordi synsfeltet kan påvirke lysstyrken bør du
justere visningsområdet for kameraet før du
justerer lysstyrken.

Når autooverføring av video er på
(standardinnstilling), streamer kameraet video
automatisk under samtaler.
Når autooverføring er av, vil video for hver
samtale automatisk bli dempet (men telefonen
mottar fortsatt video). Hvis du vil gjenoppta
videooverføring i dette tilfellet, trykker du
.
på funksjonstasten Opphev dempet video

Slå autooverføring av eller på
1. Trykk på Programmer-knappen
.
2. Velg Tilbehør.
3. Merk Cisco Unified Camera.
4. Trykk på funksjonstasten Oppsett.
5. Trykk på funksjonstasten Slå på eller Slå av.

7 Tips
Hvordan fungerer funksjonstasten
Forhåndsvisning?
Trykk på funksjonstasten Forhåndsvisning for
å se visningen fra kameraet når du ikke er i en
videosamtale. Prøv forhåndsvisning før du utfører
videoanrop for å sette opp og plassere kameraet
optimalt.
Hva skjer når jeg setter en samtale på vent?
Videooverføringen er dempet (blokkert) til
du gjenopptar samtalen.
Hva indikerer kameralampen?
• Grønn - Videoen overføres.
• Rød - Videoen er dempet.
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Dempe bare video

1. Trykk på Demp-knappen

Justere lysstyrken
1. Trykk på Programmer-knappen
.
2. Velg Tilbehør.
3. Merk Cisco Unified Camera.
4. Trykk på funksjonstasten Oppsett.
5. Velg Lysstyrke.
6. Bruk piltastene på tastaturet til å øke eller
redusere lysstyrken.
7. Trykk på funksjonstasten Lagre.

Videoen fra kameraet mitt er mørk
(eller lys)
Lysforholdene i kameraets synsfelt påvirker
lysstyrken. Forsøk å bevege kameraet for å se om
lysstyrken blir bedre (prøv f.eks. å stenge ute taklys
fra kameraets synsfelt). Du kan også justere
lysstyrken som beskrevet i avsnittet Innstillinger.
Hvor finner jeg mer informasjon?
Finn brukerveiledninger og hurtigreferanser
på nettet:
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

Merk
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