KRATKA NAVODILA

Kamera Cisco Unified

Namestitev kamere na zaslon

Omogočite celozaslonski video

Prilagoditev položaja slika-v-sliki

Če želite kamero namestiti na zaslon računalnika
(ne na telefon), potrebujete sponko za namestitev
in podaljšek USB vašega skrbnika sistema.

Če želite preklopiti s prikaza v oknu na celozaslonski
prikaz, pritisnite tipko Celoten zaslon.

Pritisnite tipko slika-v-sliki (PIP)
, da premaknete
okno PIP v drug kot telefonskega zaslona ali da okno
PIP skrijete.

Na sponki sta dva odstranljiva drsna nosilca – majhen
in velik. Velikega uporabite za zaslon prenosnika,
majhnega pa za zaslon namizja (prikazano na sliki).
Odstranite preostale nosilce.

Če se želite vrniti na prikaz v oknu, pritisnite tipko
Pomanjšaj.

Namestite kamero v sponko in nato povežite podaljšek.

Opomba: če ste v celozaslonskem prikazu in prejmete
klic, se kot opozorilo prikaže pojavno sporočilo.

1 Namestitev
Za IP-telefona Cisco Unified 9971 in 9951.
1. Odstranite zaščitno plastiko z objektiva
in telesa kamere.
2. Odstranite majhen plastičen pokrov
na zgornji strani zaslona telefona.
3. Ko je telefon v stanju mirovanja, potisnite
priključek USB kamere v vrata USB telefona
(hrbtna stran zaslona telefona).

2 Opravljanje video
klicev

Če želite vzpostaviti video klic, kot običajno pokličite
številko.
Če ima sogovornik omogočeno kamero, lahko klic
vključuje dvosmerni video. Če sogovornik nima
omogočene kamere, lahko klic vključuje enosmerni
video (vaš video se prikaže na telefonu sogovornika).
Podobno lahko vaš telefon prikaže video sogovornika,
četudi med klicem nimate omogočene kamere.

3 Izbira prikaza
Med video klicem lahko:
• omogočite celozaslonski video
• preklapljate med prikazi
• prilagodite položaj slika-v-sliki
4. Po tem, ko telefon potrdi namestitev,
prilagodite nastavitve (glejte razdelek
Nastavitve).

• skrijete video

Preklapljanje med prikazi
Vaš »samoprikaz« (slika, ki jo kamera prenese drugim)
se privzeto prikaže v oknu slika-v-sliki v kotu
telefonskega zaslona.
V celozaslonskem prikazu lahko pritisnete
tipko Zamenjaj, da se prikaže vaš celozaslonski
»samoprikaz« in da sliko sogovornika premaknete
v okno slika-v-sliki (PIP).
Ponovno pritisnite Zamenjaj, da svoj »samoprikaz«
premaknete nazaj v okno PIP.

Ikona na tipki PIP označuje mesto prikaza okna PIP
(ali če bo skrito) ob naslednjem pritisku tipke PIP.

Skrijete video
Če želite v celoti skriti video na telefonskem zaslonu,
pritisnite tipko Skrij video. Možnost Skrij video je na
voljo samo v prikazu v oknu (ne v celozaslonskem).
Če si želite video ponovno ogledati, pritisnite tipko
Prikaži video.

4 Izklopi video

Prilagoditev osvetljenosti
1. Pritisnite gumb Aplikacije
.
2. Izberite Dodatki.
3. Označite Kamera Cisco Unified.
4. Pritisnite tipko Nastavi.
5. Izberite Osvetljenost.
6. Če želite povečati ali zmanjšati območje gledanja,
uporabite puščice na navigacijski ploščici.
7. Pritisnite dinamično tipko Shrani.

Izklop videa pomeni, da onemogočite prenos videa
iz vašega telefona drugim sogovornikom.

Izklopi video in zvok
Če želite izklopiti oboje – video in zvok, pritisnite
gumb Izklopi
v vašem telefonu.
Če želite video in zvok vklopiti, ponovno pritisnite
Izklopi.

Samodejni prenos

Če želite izklopiti samo video (ne zvoka), pritisnite
.
tipko Izklopi video
Če želite preveriti, ali je video izklopljen, poiščite:
• Tipko Izklop videa (rdeča ikona)

.

6 Nastavitve
S svojega telefona prilagodite te nastavitve kamere:

• Rdečo lučko na kameri.

• Območje gledanja

• Ikono Izklopi video
na telefonskem zaslonu
(ni vidna v celozaslonskem prikazu).

• Osvetljenost

• Slika »samoprikaz« za izklop z rdečo ikono
(ni vidna, če je samoprikaz v skritem oknu PIP).

• Samodejni prenos

Območje gledanja
Območje gledanja ima funkcijo širokega kota
in povečave za vašo kamero.

Če želite nadaljevati video prenos, pritisnite tipko
.
Vklopi video

2. Izberite Accessories.

Če želite izklopiti samo zvok (ne videa), opravite
ta dva koraka:
.
.

5 Konferenca
Če želite vzpostaviti video konferenco, vzpostavite
konferenčni klic kot običajno. Če želite sodelovati
v video konferenci, odgovorite na klic kot običajno.
Med video konferenco se na telefonskem zaslonu
prikažejo udeleženci.

Ko je možnost Samodejno prenesi video izključena,
se video za vsak klic samodejno izklopi (vendar
vaš telefon še vedno prejema video). Če želite v tem
primeru nadaljevati prenos videa, pritisnite dinamično
.
tipko Vklopi video

Vklop ali izklop možnosti Samodejno prenesi
1. Pritisnite gumb Aplikacije
.
2. Izberite Dodatki.
3. Označite Kamera Cisco Unified.
4. Pritisnite tipko Nastavi.
5. Pritisnite dinamično tipko Vklopi ali Izklopi.

7 Namigi

3. Označite Kamera Cisco Unified.
4. Pritisnite dinamično tipko Nastavi.

Izklopi samo zvok

2. Pritisnite tipko Vklopi video

Prilagoditev območja gledanja kamere
1. Pritisnite gumb Aplikacije
.

Ko je vključena možnost Samodejno prenesi video
(privzeta nastavitev), kamera samodejno pretoči video
med klici.

5. Izberite Območje gledanja.
6. Če želite povečati ali zmanjšati območje gledanja,
uporabite puščice na navigacijski ploščici.
7. Pritisnite dinamično tipko Shrani.

Osvetljenost
Nastavitev osvetljenosti vpliva na video, ki ga posredujete
drugim, ne pa na video, ki ga prejmete od drugih.
Ker območje gledanja lahko vpliva na osvetljenost,
prilagodite območje gledanja kamere, preden začnete
prilagajti osvetljenost.

Kakšna je funkcija dinamične tipke Predogled?
Pritisnite dinamično tipko Predogled, da si ogledate
prikaz kamere, ko niste v video klicu. Poskusite uporabiti
možnost Predogled, preden opravljate video klice, da
boste lahko učinkovito izbrali nastavitve kamere in jo
ustrezno postavili.
Kaj se zgodi, ko postavim klic na čakanje?
Video prenos je izklopljen (onemogočen), dokler ne
nadaljujete klica.
Kaj označuje lučka kamere?
• Zelena – vaš video se prenaša.
• Rdeča – vaš video je izklopljen.
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Izklopi samo video

1. Pritisnite tipko Izklopi

Kako lahko na hiter način onemogočim
svojo kamero?
• Izklop video prenosa – glejte razdelek »Izklopi
video«.
• Zaprite zaklep – zavrtite objektiv kamere v smeri
urnega kazalca, da zaprete zaklep. Če želite zaklep
ponovno odpreti, ga zavrtite v nasprotni smeri
urnega kazalca.

Video moje kamere je temen (ali svetel)
Svetlobni pogoji v območju gledanja kamere vplivajo
na osvetljenost. Poskusite premikati kamero, da vidite,
ali se osvetljenost izboljša (poskusite na primer
odstraniti luči na stropu z vašega območja gledanja).
Osvetljenost lahko prilagodite tudi, kot je opisano
v razdelku »Nastavitve« .
Kje lahko dobim več informacij?
Spletni uporabniški priročniki, vodniki s kratkimi
navodili in kartice s hitrim kazalom so na voljo
na spletnem mestu
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html
Opomba

Za najboljši rezultat pri tiskanju
uporabite papir velikosti Legal
8,5 x 14".
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