
Durante uma chamada de vídeo, pode:

 em ecrã inteiro

a vista de ecrã inteiro a partir 
la, prima a tecla de função 

 de janela, prima a tecla 
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Nota: se estiver na vista de ecrã inteiro e receber 
 é apresentada uma notificação 
á-lo.
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ria" (a imagem que a câmara 
essoas) é apresentada por 

la imagem na imagem, num 
o telefone.
ro, pode premir a tecla de função 
ar a "visualização própria" em 
a imagem do outro participante 
 na imagem (PIP).

ocar para mover a "visualização 
 para a janela PIP.

Ajustar a posição imagem na imagem

Prima a tecla de função imagem na imagem (PIP)  
para mover a janela PIP para um quadrante diferente 
do ecrã do telefone ou ocultar a janela PIP.

O ícone na tecla de função PIP indica onde será 
apresentada a janela PIP (ou se ficará oculta) da 
próxima vez que premir a tecla de função PIP.

Ocultar o vídeo

Para ocultar todo o vídeo no ecrã do telefone, prima 
a tecla de função Ocultar vídeo. Ocultar vídeo só está 
disponível a partir da vista de janela (e não em ecrã 
inteiro). 
Para ver novamente o vídeo, prima a tecla de função 
Mostrar vídeo.
4. Depois de o telefone confirmar a instalação, 
ajuste as definições (consulte a secção 
Definições).

• Activar o vídeo em ecrã inteiro
• Alternar entre vistas
• Ajustar a posição imagem na imagem
• Ocultar o vídeo
1  Instalar
Para Telefone IP Cisco Unified 9971 e 9951.
1. Retire o plástico de protecção da lente 

e do corpo da câmara.
2. Retire a pequena capa de plástico localizada 

na parte superior do ecrã do telefone.
3. Com o telefone inactivo, ligue o conector 

USB da câmara à porta USB do telefone 
(parte posterior do ecrã do telefone).

2  Efectuar chamadas de vídeo
Para efectuar uma chamada de vídeo, marque 
um número no telefone como habitualmente. 
Se o telefone do outro participante tiver uma 
câmara activada, a chamada poderá incluir vídeo 
bidireccional. Se o outro participante não tiver 
a câmara activada, a chamada poderá incluir vídeo 
unidireccional (o vídeo é apresentado no telefone 
do outro participante). 
De forma semelhante, o seu telefone pode apresentar 
vídeo de outro participante mesmo se não tiver 
a câmara activada durante a chamada.

3  Escolher a vista

uma nova chamada,
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Alternar entre 

A "visualização próp
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Montar a câmara no monitor

Se preferir montar a câmara no monitor do 
computador (e não no telefone), solicite um clip 
de montagem e um cabo de extensão USB ao 
administrador do sistema.
No clip existem dois suportes de deslizamento 
amovíveis: um grande e um pequeno. Utilize o suporte 
grande para o monitor de um portátil e o suporte 
pequeno para o monitor de um computador de 
secretária (ilustrado). Retire o suporte restante.
Coloque a câmara no clip e, em seguida, ligue o cabo 
de extensão. 

Activar o vídeo

Para mudar para um
de uma vista de jane
Ecrã inteiro.
Para regressar à vista
de função Minimizar
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• Uma luz vermelha na câmara.
• O ícone Activar som do vídeo  no ecrã 

Ajuste as definições da câmara a partir do telefone:
• Área de visualização

A definição Brilho afecta o vídeo transmitido às outras 

plicações .
órios.
Cisco Unified.
 função Configurar.
o.
o painel de navegação 
u diminuir o brilho.
 função Guardar.

tomática

nsmitir vídeo automaticamente 
inição), a câmara difunde 
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 de cada chamada é desactivado 
 entanto, o telefone continua 

a retomar uma transmissão 
de vídeo neste caso, prima a tecla de função Activar 
som do vídeo .

ivar a Transmissão 

plicações .
órios.
Cisco Unified.
 função Configurar.
 função Activar ou Desactivar.

es
 de função Pré-visualizar?
ão Pré-visualizar para ver a vista 
ão estiver numa videochamada. 
o Pré-visualizar antes de efectuar 
ara ajudar a configurar 
ara de forma eficaz.

O que acontece quando coloco uma 
chamada em espera?

eo é desactivada (bloqueada) 
da.

uz da câmara?
stá a transmitir.
eo está desactivado.

Como posso bloquear rapidamente 
a minha câmara? 

• Silenciar a transmissão de vídeo — Consulte 
a secção Desactivar o vídeo.

• Fechar o obturador — Rode a lente da câmara 
para a direita para fechar o obturador. Rode para 
a esquerda para abrir novamente o obturador.

O vídeo da câmara está escuro (ou claro)
As condições de luminosidade no campo de 
visualização da câmara afectam o brilho. Tente mover 
a câmara para ver se o brilho melhora (por exemplo, 
experimente excluir as luzes do tecto do campo 
de visualização da câmara). Também pode ajustar 
o brilho, conforme descrito na secção Definições.

Onde posso encontrar mais informações?
Pode encontrar Manuais do Utilizador, Manuais de 
Iniciação Rápida e Cartões de Referência Rápida 
online: 
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

Nota Para obter os melhores resultados, 
imprima este manual em papel 
de 8,5 x 14" (tamanho Legal).
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5  Conferência
Para criar uma videoconferência, efectue uma 
chamada de conferência como habitualmente. 
Para participar numa videoconferência, atenda 
a chamada como habitualmente.

pessoas; não afecta o vídeo recebido dos outros 
participantes. 
Uma vez que o campo de visualização pode afectar 
o brilho, ajuste a Área de visualização da câmara 
antes de ajustar o Brilho.

A transmissão de víd
até retomar a chama

O que indica a l
• Verde: o vídeo e
• Vermelho: o víd
do telefone (não visível na vista de ecrã inteiro).
• Uma imagem Silenciar "visualização própria" 

com um ícone vermelho (não visível se 
a visualização própria estiver numa janela 
PIP oculta).

Para retomar uma transmissão de vídeo, prima 
a tecla de função Activar som do vídeo .

Desactivar apenas o áudio

Para desactivar apenas o áudio (e não o vídeo), 
efectue estes dois passos: 
1. Prima a tecla Silenciar . 
2. Prima a tecla de função Activar som do vídeo .

• Brilho
• Transmissão automática

Área de visualização

A Área de visualização actua como uma função 
de zoom e grande ângulo da câmara.

Ajustar a área de visualização da câmara
1. Prima o botão Aplicações .
2. Seleccione Acessórios.
3. Realce Câmara Cisco Unified.
4. Prima a tecla de função Configurar.
5. Seleccione Área de visualização.
6. Utilize as setas no painel de navegação para 

aumentar ou diminuir a área de visualização.
7. Prima a tecla de função Guardar.

Brilho

Activar e desact
automática
1. Prima o botão A
2. Seleccione Acess
3. Realce Câmara 
4. Prima a tecla de
5. Prima a tecla de

7  Sugestõ
O que faz a tecla
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da câmara quando n
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e a posicionar a câm
4  Desactivar o vídeo
Desactivar o vídeo significa impedir o telefone 
de transmitir vídeo para os outros participantes 
numa chamada.

Desactivar o vídeo e o áudio

Para desactivar o vídeo e o áudio, prima o botão 
Silenciar  no telefone. 
Para activar o vídeo e o áudio, prima novamente 
Silenciar.

Desactivar apenas o vídeo

Para desactivar apenas o vídeo (e não o áudio), 
prima a tecla de função Silenciar vídeo .
Para verificar se o vídeo está desactivado, procure:

• A tecla de função Activar som do vídeo 
(ícone vermelho) .

Durante uma videoconferência, os participantes 
são apresentados no ecrã do telefone.

6  Definições

Ajustar o brilho
1. Prima o botão A
2. Seleccione Acess
3. Realce Câmara 
4. Prima a tecla de
5. Seleccione Brilh
6. Utilize as setas n

para aumentar o
7. Prima a tecla de

Transmissão au

Quando a opção Tra
está activada (predef
o vídeo automaticam
Quando a opção Tra
desactivada, o vídeo
automaticamente (no
a receber vídeo). Par
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