
• Aktivera helskärmsvideo
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Ändra placering av bild-i-bild

Tryck på den programstyrda knappen bild-i-bild 
(PiP)  om du vill flytta bild-i-bild-fönstret till 
en annan del av telefonskärmen eller dölja 
bild-i-bild-fönstret.

Ikonen på den programstyrda knappen bild-i-bild 
visar var fönstret visas (eller om det kommer att 
döljas) nästa gång du trycker på knappen.

Dölja video

Om du vill dölja all video på telefonskärmen 
trycker du på den programstyrda knappen 
Dölj video. Dölj video är bara tillgänglig 
i fönstervisningsläge (inte helskärm). 
Om du vill visa video igen trycker du på 
den programstyrda knappen Visa video.
4. Efter att telefonen bekräftat installationen 
justerar du inställningarna (se avsnittet 
Inställningar).

• Växla mellan visningar
• Ändra placering av bild-i-bild
• Dölja video
1  Installera
För Cisco Unified IP-telefon 9971 och 9951.
1. Ta bort skyddsplasten från 

kameraobjektivet och kamerahuset.
2. Ta bort det lilla plastlocket på ovansidan 

av telefondisplayen.
3. När telefonen är passiv sätter du in 

kamerans USB-kontakt i telefonens 
USB-port (på baksidan av 
telefondisplayen).

2  Ring videosamtal
Om du vill ringa ett videosamtal slår du numret 
som vanligt. 
On den andra deltagarens telefon har en aktiverad 
kamera kan samtalet innehålla tvåvägsvideo. 
Om den andra deltagaren inte har en aktiverad 
kamera kan samtalet innehålla envägsvideo 
(din bild visas på den andra deltagarens telefon). 
På samma sätt kan din telefon visa bilden från 
en annan deltagare även om du inte har en aktiv 
kamera under samtalet.

3  Välj visning
Under ett videosamtal kan du:

samtal visas ett pop
dig om det.

Växla mellan v

Din ”egen bild” (bil
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hörn av telefonskär
Från helskärmsläge
programstyrda kna
”egen bild” på hela
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”egna bilden” tillba
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Montera kameran på bildskärmen

Om du föredrar att montera kameran på datorns 
bildskärm i stället för på telefonen, kan du få en 
monteringsklämma och en USB-förlängningssladd 
från systemadministratören.
På klämman finns det två löstagbara, skjutbara 
stöd: ett stort och ett litet. Använd det stora stödet 
för bildskärmen på en bärbar dator och det lilla 
stödet för en stationär bildskärm (visas). Ta bort 
det andra stödet.
Placera kameran i klämman och anslut sedan 
förlängningssladden. 

Aktivera helskä

Om du vill växla ti
fönstervisning tryck
knappen Helskärm
Om du vill återgå t
du på den program



Huvudkontor i Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: +1-408 526 4000

+1-800 553 NETS (6387)
Fax: +1-408 527 0883
Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or
trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.
All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective
owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any
other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

Publicerad den 24 mars 2010, OL-22316-01

• En röd lampa på kameran. • Ljusstyrka

emot från andra deltagare. 
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1. Tryck på knappen Program .
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Videoöverföringen stängs av (blockeras) tills 
du återupptar samtalet.

pan på kameran?
verförs.
r avstängd.

Hur kan jag blockera kameran snabbt? 
• Stänga av videoöverföringen – se avsnittet 

Video av.
• Stänga slutaren – vrid objektivet på kameran 

medurs för att stänga slutaren. Vrid det medurs 
för att öppna slutaren igen.

Bilden från kameran är mörk (eller ljus)
Ljusförhållandena inom kamerans visningsområde 
påverkar ljusstyrkan. Prova med att flytta kameran 
för att se om ljusstyrkan förbättras (prova t.ex. 
med att inte ha med taklampor i kamerans 
visningsområde). Du kan också ändra ljusstyrkan 
enligt anvisningarna i avsnittet Inställningar.

Var hittar jag mer information?
Du hittar användarhandböcker, 
snabbstarthandböcker och snabbreferenskort 
på Internet: 
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

Anm. För bästa resultat bör du skriva ut handboken 
på papper i Legal-storlek (8,5 × 14 tum).
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5  Konferenssamtal
Om du vill skapa en videokonferens skapar du ett 
konferenssamtal som vanligt. Om du vill delta i en 
videokonferens besvarar du samtalet som vanligt.
Under en videokonferens visas deltagarna på 
telefonskärmen.

Eftersom visningsområdet kan påverka ljusstyrkan 
bör du ändra visningsområdet för kameran innan 
du ändrar ljusstyrkan.

Ändra ljusstyrka
1. Tryck på knappen Program .

Vad betyder lam
• Grön – Video ö
• Röd – Videon ä
• Ikonen Video av  på telefonskärmen 
(visas inte i helskärmsläge).

• En tyst ”egen bild” med en röd ikon 
(visas inte om den egna bilden är i ett 
dolt bild-i-bild-fönster).

Återuppta videoöverföringen genom att trycka 
på den programstyrda knappen Video på .

Bara stänga av ljud

Om du bara vill stänga av ljudet (inte video) 
utför du följande två steg: 
1. Tryck på knappen Tyst . 
2. Tryck på den programstyrda knappen 

Video på .

• Autoöverför

Visningsområde

Visningsområdet fungerar som en vidvinkels- 
och zoomfunktion för kameran.

Ändra kamerans visningsområde
1. Tryck på knappen Program .
2. Välj Tillbehör.
3. Markera Cisco Unified-kamera.
4. Tryck på den programstyrda knappen Ställ in.
5. Välj Visningsområde.
6. Använd pilarna på navigeringsknappen 

för att öka eller minska visningsområdet.
7. Tryck på den programstyrda knappen Spara.

Ljusstyrka

Inställningen Ljusstyrka påverkar den video du 
skickar till andra. Den påverkar inte video du tar 

2. Välj Tillbehör.
3. Markera Cisco
4. Tryck på den p
5. Tryck på den p

eller Slå av.

7  Tips
Vad gör den pro
Förh.gr.?
Tryck på den progr
du vill se bilden frå
videosamtal. Försök
innan du ringer vid
placera kameran ef

Vad händer när
under förfrågan
4  Video av
Genom att stänga av videon blockerar du telefonen 
från att skicka video till andra deltagare i ett 
samtal.

Stänga av video och ljud

Om du vill stänga av både video och ljud trycker 
du på knappen Tyst  på telefonen.
Om du vill slå på video och ljud trycker du på 
Tyst igen.

Bara stänga av video

Om du bara vill stänga av video (inte ljud) trycker 
du på den programstyrda knappen Video av .
Om du vill kontrollera att videon är avstängd letar 
du efter:

• Den programstyrda knappen Video på 
(röd ikon) .

6  Inställningar
Du kan ändra de här kamerainställningarna från 
telefonen:

• Visningsområde

2. Välj Tillbehör.
3. Markera Cisco
4. Tryck på den p
5. Välj Ljusstyrka
6. Använd pilarna

att öka eller mi
7. Tryck på den p

Autoöverför

När Autoöverför vi
strömmar kameran
samtal. 
När Autoöverför är
samtal av automati
fortfarande emot vi
videoöverföringen i
programstyrda kna

Slå på eller av A

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com
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