STRUČNÝ ÚVOD

Videokamera Cisco Unified

Pripevnenie kamery na monitor

Zapnutie zobrazenia na celú obrazovku

Úprava polohy obrazu v obraze

Ak chcete kameru pripevniť na monitor počítača
(nie na telefón), požiadajte sprácu systému o montážnu
sponu a predlžovací kábel USB.

Ak chcete prepnúť na zobrazenie na celú obrazovku
zo zobrazenia v okne, stlačte kontextové tlačidlo
Celá obrazovka.
Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia v okne, stlačte
kontextové tlačidlo Minimalizovať.

Stlačením kontextového tlačidla obrazu v obraze
presuniete okno obrazu v obraze do iného kvadrantu
obrazovky telefónu alebo okno obrazu v obraze skryjete.

Na spone sú dve odnímateľné posuvné podpery
– veľká a malá. Veľkú podperu použite na monitor
prenosného počítača, malú podperu na monitor
stolného počítača (na obrázku). Druhú podperu
odstráňte.
Vložte kameru do spony a pripojte predlžovací kábel.

Poznámka: Ak máte nový hovor v zobrazení na celú
obrazovku, zobrazí sa okno s upozornením.

1 Inštalácia
Pre telefóny Cisco Unified IP Phone 9971 a 9951.
1. Odstráňte z objektívu a tela kamery ochranný
plast.
2. Odstráňte malý plastový kryt na hornej strane
displeja telefónu.
3. Keď je telefón v nečinnom stave, zasuňte
konektor USB kamery do portu USB telefónu
(na zadnej strane displeja telefónu).

Prepínanie medzi zobrazeniami

2 Uskutočnenie
videohovoru

Pri uskutočňovaní videohovoru vytáčajte na telefóne
bežným spôsobom.
Ak má druhý účastník zapnutú kameru, bude hovor
zahrňovať obraz oboch strán. Ak druhý účastník
nemá zapnutú kameru, bude hovor odosielať obraz
iba jedným smerom (váš obraz sa zobrazí na telefóne
druhého účastníka).
Podobne platí, že váš telefón môže zobraziť druhého
účastníka, ak počas hovoru nemáte zapnutú kameru.

3 Voľba zobrazenia
4. Keď telefón potvrdí inštaláciu, upravte
nastavenia (pozrite časť Nastavenia).

Počas hovoru máte tieto možnosti:
• Zapnúť zobrazenie na celú obrazovku.
• Prepínať medzi zobrazeniami.
• Upraviť polohu obrazu v obraze.
• Skryť obraz.

Svoj vlastný obraz (obraz prenášaný kamerou ostatným
účastníkom) nájdete v predvolenom nastavení v okne
obrazu v obraze v rohu obrazovky telefónu.
V zobrazení na celú obrazovku môžete stlačením
kontextového tlačidla Vymeniť zobraziť svoj vlastný
obraz na celú obrazovku a obraz druhého účastníka
presunúť do okna obrazu v obraze.
Stlačením tlačidla Vymeniť znova presuniete svoj
vlastný obraz späť do okna obrazu v obraze.

Ikona na kontextovom tlačidle obrazu v obraze označuje,
kde sa okno obrazu v obraze zobrazí (alebo skryje),
keď nabudúce stlačíte kontextové tlačidlo obrazu
v obraze.

Skrytie obrazu
Ak chcete skryť všetky obrazy na obrazovke telefónu,
stlačte kontextové tlačidlo Skryť video. Tlačidlo
Skryť video je k dispozícii iba v zobrazení okna
(nie je k dispozícii v zobrazení na celú obrazovku).
Ak chcete znova zobraziť obraz, stlačte kontextové
tlačidlo Zobraziť video.

4 Vypnutie obrazu

Počas videokonferencie sa na obrazovke telefónu
zobrazia účastníci.

Vypnutie obrazu znamená zastavenie prenosu
obrazu iným účastníkom hovoru.

Vypnutie obrazu a zvuku
Ak chcete vypnúť obraz aj zvuk, stlačte na telefóne
tlačidlo Stíšiť
.
Ak chcete zapnúť obraz a zvuk, stlačte tlačidlo
Stíšiť znova.

Ako môžem rýchlo vypnúť kameru?
• Vypnite prenos obrazu – pozrite časť Vypnutie
obrazu.
• Zatvorte uzávierku – otočením objektívu
na kamere doprava zatvorte uzávierku. Otočením
objektívu doľava uzávierku opäť otvoríte.

Automatický prenos

Vypnutie obrazu

• Červenú kontrolku na kamere.
• Ikonu vypnutého videa
na obrazovke
telefónu (nezobrazuje sa v režime celej
obrazovky).

Keď je zapnutý automatický prenos obrazu (predvolené
nastavenie), kamera počas hovoru automaticky vysiela
obraz.

6 Nastavenia
Na telefóne nastavte tieto nastavenia kamery:
• Oblasť zobrazenia
• Jas
• Automatický prenos

• Obrázok vypnutého vlastného obrazu s červenou
ikonou (nezobrazuje sa, ak je váš vlastný obraz
v skrytom okne obrazu v obraze).

Oblasť zobrazenia

Nastavenie oblasti zobrazenia kamery
1. Stlačte tlačidlo Aplikácie
.

5. Stlačte kontextové tlačidlo Zapnúť alebo Vypnúť.

4. Stlačte kontextové tlačidlo Nastaviť.
5. Vyberte možnosť Oblasť zobrazenia.

Ak chcete vypnúť iba zvuk (nie obraz), postupujte takto:
1. Stlačte tlačidlo Stíšiť
.
.

5 Konferencia
Ak chcete vytvoriť videokonferenciu, obvyklým
spôsobom vytvorte konferenčný hovor. Ak sa chcete
zúčastniť videokonferencie, obvyklým spôsobom
prijmite hovor.

2. Vyberte možnosť Príslušenstvo.
3. Zvýraznite možnosť Kamera Cisco Unified.

3. Zvýraznite možnosť Kamera Cisco Unified.

Vypnutie zvuku

Zapnutie alebo vypnutie automatického
prenosu obrazu
1. Stlačte tlačidlo Aplikácie
.

Oblasť zobrazenia slúži na širokouhlé zobrazenie
a priblíženie či oddialenie obrazu kamery.

2. Vyberte možnosť Príslušenstvo.

Ak chcete pokračovať v prenose obrazu, stlačte
kontextové tlačidlo Zapnúť video
.

Keď je automatický prenos obrazu vypnutý, je u
všetkých hovorov automaticky zastavené odosielanie
obrazu (telefón však naďalej prijíma obraz). Ak chcete
pokračovať v prenose obrazu v tomto prípade, stlačte
.
kontextové tlačidlo Zapnúť video

6. Pomocou šípok na navigačnom paneli zväčšite
alebo zmenšite oblasť zobrazenia.
7. Stlačte kontextové tlačidlo Uložiť.

Jas
Nastavenie jasu sa týka obrazu, ktorý prenášate
ostatným účastníkom. Netýka sa obrazu, ktorý
prijímate od ostatných účastníkov.
Pretože jas závisí od zorného poľa, pred nastavením
jasu nastavte oblasť zobrazenia kamery.

4. Stlačte kontextové tlačidlo Nastaviť.

7 Tipy
Aká je funkcia kontextového tlačidla Náhľad?
Stlačením kontextového tlačidla Náhľad zobrazíte
obraz z kamery, keď neprebieha videohovor. Ak chcete
pred uskutočnením videohovoru správne nastaviť
kameru a jej polohu, použite tlačidlo Náhľad.
Čo sa stane, keď podržím hovor?
Prenos obrazu sa vypne (zastaví), kým neobnovíte hovor.
Čo signalizuje kontrolka kamery?
• Zelená farba – prenos obrazu.
• Červená farba – vypnutý obraz.
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Ak chcete vypnúť iba obraz (nie zvuk), stlačte
.
kontextové tlačidlo Stlmiť video
Ak chcete overiť, že je obraz vypnutý, skontrolujte
tieto položky:
• Kontextové tlačidlo Zapnúť video
.
(červená ikona)

2. Stlačte kontextové tlačidlo Zapnúť video

Nastavenie jasu
1. Stlačte tlačidlo Aplikácie
.
2. Vyberte možnosť Príslušenstvo.
3. Zvýraznite možnosť Kamera Cisco Unified.
4. Stlačte kontextové tlačidlo Nastaviť.
5. Vyberte možnosť Jas.
6. Pomocou šípok na navigačnom paneli
zvýšte alebo znížte jas.
7. Stlačte kontextové tlačidlo Uložiť.

Obraz z kamery je tmavý (alebo svetlý)
Svetelné podmienky v zornom poli kamery ovplyvňujú
jas. Skúste s kamerou pohybovať a sledujte, či sa jas
zlepší (odstráňte napríklad zo zorného poľa kamery
stropné svetlá). Môžete tiež nastaviť jas podľa pokynov
v časti Nastavenia.
Kde nájdem ďašie informácie?
Ďalšie informácie nájdete v používateľských príručkách,
v stručných úvodných príručkách a v stručných
referenčných príručkách online:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html
Poznámka

Najlepšie výsledky dosiahnete pri
tlači na papier veľkosti 8,5 x 14''
(Legal).
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