Montowanie kamery na monitorze

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kamera wideo Cisco Unified

Aby zamontować kamerę na monitorze komputera
(nie na telefonie), należy poprosić administratora
systemu o zaczep do montowania oraz o kabel USB.
Na zaczepie znajdują się dwie zdejmowane ruchome
podpory: duża i mała. Dużej należy użyć w przypadku
ekranu komputera przenośnego, a małej w przypadku
monitora komputera stacjonarnego (pokazano).
Zdejmij niepotrzebną podporę.

Włączanie wideo w trybie pełnego
ekranu
Aby przełączyć wideo na tryb pełnego ekranu z trybu
okna, naciśnij klawisz programowy Pełny ekran.
Aby powrócić do trybu okna, naciśnij klawisz
programowy Minimalizuj.

Dostosowywanie pozycji obrazu
w obrazie
Naciśnij klawisz programowy Obraz-w-obrazie
,
aby przesunąć okno obrazu w obrazie do innej części
wyświetlacza telefonu lub aby ukryć okno obrazu
w obrazie.

Umieść kamerę na zaczepie, a następnie podłącz kabel.

1 Instalacja
Dotyczy telefonów Cisco Unified IP 9971
oraz 9951.
1. Zdejmij plastikową osłonę z obiektywu
i obudowy.
2. Zdejmij małą plastikową osłonę znajdującą
się w górnej części wyświetlacza telefonu.
3. Gdy telefon jest bezczynny, wsuń złącze
USB kamery do portu USB telefonu
(z tyłu wyświetlacza telefonu).

Uwaga: gdy włączony jest tryb pełnego ekranu
i nadejdzie nowe połączenie, zostanie wyświetlone
powiadomienie w oknie podręcznym.

2 Wykonywanie

połączeń wideo

Aby wykonać połączenie wideo, należy wybrać numer.
Jeśli rozmówca ma włączoną kamerę, połączenie
wideo będzie dwustronne. Jeśli rozmówca nie ma
włączonej kamery, połączenie wideo będzie
jednostronne (obraz wideo będzie wyświetlany
tylko na telefonie rozmówcy).
Analogicznie na telefonie użytkownika będzie
wyświetlany obraz wideo przesyłany przez rozmówcę,
nawet gdy podczas połączenia użytkownik nie ma
włączonej kamery.

3 Wybieranie widoku
Podczas połączenia wideo można:
• włączyć wideo w trybie pełnego ekranu,
4. Po potwierdzeniu instalacji przez telefon
dostosuj ustawienia (patrz sekcja Ustawienia).

• przełączać się między widokami,
• dostosowywać pozycję obrazu w obrazie,
• ukryć wideo.

Przełączanie między widokami
Obraz własny (obraz przesyłany przez kamerę innym
użytkownikom) jest domyślnie wyświetlany w oknie
obrazu w obrazie w rogu wyświetlacza telefonu.
W trybie pełnego ekranu można nacisnąć klawisz
programowy Zamień, aby wyświetlić obraz własny
na pełnym ekranie oraz aby przesunąć obraz
rozmówcy do okna obrazu w obrazie.
Naciśnij ponownie klawisz programowy Zamień, aby
przesunąć obraz własny z powrotem do okna obrazu
w obrazie.

Po ponownym naciśnięciu klawisza programowego
obrazu w obrazie ikona tego klawisza wskaże miejsce,
gdzie zostanie wyświetlone okno obrazu w obrazie
(lub czy będzie ono ukryte).

Ukrywanie wideo
Aby ukryć wideo na wyświetlaczu telefonu, naciśnij
klawisz programowy Ukryj wideo. Opcja Ukryj
wideo jest dostępna tylko przy włączonym widoku
okna (nie w trybie pełnego ekranu).
Aby ponownie wyświetlić wideo, naciśnij klawisz
programowy Pokaż wideo.

4 Wyciszanie wideo

Dostosowywanie jasności
1. Naciśnij przycisk Aplikacje
.
2. Wybierz opcję Akcesoria.
3. Podświetl opcję Kamera Cisco Unified.
4. Naciśnij klawisz programowy Ustaw.
5. Wybierz opcję Jasność.
6. Użyj strzałek na klawiaturze, aby zwiększyć
lub zmniejszyć poziom jasności.
7. Naciśnij klawisz programowy Zapisz.

Wyciszenie wideo oznacza zablokowanie możliwości
przesłania przez telefon przekazu wideo do rozmówcy
podczas połączenia.

Wyciszanie wideo i dźwięku
Aby wyciszyć wideo i dźwięk, naciśnij klawisz
na telefonie.
Wycisz
Aby anulować wyciszenie wideo i dźwięku,
naciśnij ponownie klawisz Wycisz.

Automatyczne wysyłanie

6 Ustawienia
Należy dostosować poniższe ustawienia na telefonie:
• kąt widzenia,
• jasność,
• automatyczne wysyłanie.

Kąt widzenia
Kąt widzenia to funkcja szerokiego i wąskiego
kąta obiektywu kamery.

Dostosowywanie kąta widzenia kamery
1. Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Aby wznowić transmisję wideo, naciśnij klawisz
.
programowy Anuluj wyciszenie wideo

2. Wybierz opcję Akcesoria.

Wyciszanie tylko dźwięku

4. Naciśnij klawisz programowy Ustaw.

Aby wyciszyć tylko dźwięk (nie wideo),
należy wykonać poniższe dwie czynności:
1. Naciśnij klawisz Wycisz
.
2. Naciśnij klawisz programowy
.
Anuluj wyciszenie wideo

5. Wybierz opcję Kąt widzenia.

5 Dołączanie połączenia

Jasność

do konferencji

Aby utworzyć konferencję wideo, należy ustanowić
połączenie konferencyjne. Aby uczestniczyć
w konferencji wideo, należy odebrać połączenie.
Podczas konferencji wideo uczestnicy są wyświetlani
na wyświetlaczu telefonu.

3. Podświetl opcję Kamera Cisco Unified.

6. Użyj strzałek na klawiaturze, aby zwiększyć
lub zmniejszyć kąt widzenia.
7. Naciśnij klawisz programowy Zapisz.

Ustawienie Jasność ma wpływ na przekazywane
rozmówcom wideo. Nie wpływa na wideo otrzymywane
od rozmówców.
Ponieważ kąt widzenia może wpłynąć na jasność,
należy dostosować ustawienie kąta widzenia przed
dostosowaniem jasności.

Gdy opcja Automatycznie wysyłaj wideo jest włączona
(domyślne ustawienie), kamera automatycznie przesyła
wideo podczas połączeń.
Gdy opcja Automatycznie wysyłaj wideo jest wyłączona,
wideo dla każdego połączenia jest wyłączone (jednak
na telefonie można nadal odbierać przekaz wideo).
Aby wznowić transmisję wideo w tym przypadku,
naciśnij klawisz programowy Anuluj wyciszenie
.
wideo

Włączanie i wyłączanie automatycznego
wysyłania
1. Naciśnij przycisk Aplikacje
.
2. Wybierz opcję Akcesoria.
3. Podświetl opcję Kamera Cisco Unified.
4. Naciśnij klawisz programowy Ustaw.
5. Naciśnij klawisz programowy Włącz lub Wyłącz.

7 Wskazówki
Do czego służy klawisz programowy Podgląd?
Naciśnij klawisz programowy Podgląd, aby wyświetlić
widok z kamery przy braku połączenia wideo. Używaj
klawisza Podgląd przed nawiązywaniem połączeń
wideo, aby poprawnie ustawić pozycję kamery.
Co się stanie, gdy zawieszę połączenie?
Transmisja wideo zostanie wyłączona (zablokowana)
do momentu wznowienia połączenia.
Co wskazuje światełko kamery?
• Zielone — trwa transmisja wideo.
• Czerwone — wideo jest wyłączone.
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Wyciszanie tylko wideo
Aby wyciszyć tylko wideo, naciśnij klawisz
.
programowy Wyłącz wideo
Aby sprawdzić, czy wideo zostało wyciszone,
należy poszukać:
• klawisza programowego Anuluj wyciszenie
,
wideo (czerwona ikona)
• czerwonego światełka na kamerze,
• ikony Wyłącz wideo
na wyświetlaczu
telefonu (niewidocznej w trybie pełnego ekranu),
• wyciszonego obrazu własnego z czerwoną ikoną
(niewidoczną, gdy obraz własny znajduje się
w ukrytym oknie obrazu w obrazie).

Jak szybko zablokować kamerę?
• Wyłączanie transmisji wideo — patrz sekcja
Wyciszanie wideo.
• Zamykanie migawki — przekręć obiektyw kamery
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć
migawkę. Przekręć obiektyw w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
aby ponownie otworzyć migawkę.

Przekaz wideo z mojej kamery jest ciemny
(lub jasny)
Warunki oświetlenia pola widzenia kamery mają
wpływ na jasność. Spróbuj przesunąć kamerę, aby
zobaczyć, czy jasność ulegnie poprawie (na przykład
nie obejmuj kamerą oświetlenia znajdującego się na
suficie). Można również dostosować jasność zgodnie
z opisem w sekcji Ustawienia.
Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?
Podręczniki użytkownika oraz skrócone instrukcje
obsługi znajdują się na stronie:
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html
Uwaga

Najlepiej wydrukować na papierze
o rozmiarze 8,5 x 14 cali
(w formacie Legal).
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