คูมือการเริ่มใชงานฉบับยอ

Cisco Unified Video Camera

 กลองเขากับจอภาพของคุณ
ติดตัง

เปดใชงานวิดโี อเต็มหนาจอ

ปรับตําแหนงของภาพซอน

ถ าคุ ณต องการติ ดตั้ งกล องกั บจอภาพของคอมพิ วเตอร
(แทนที่ จะเป นโทรศั พท ) โปรดขอรั บคลิ ปสําหรั บ
ติ ดตั้ งและสายต อ USB จากผู ดู แลระบบของคุ ณ

ถ าต องการสลั บเป นมุ มมองเต็มหน าจอจากมุ มมองหน า
ต าง ให กดซอฟตคี ย เต็ มหน าจอ

กดซอฟตคี ย ภาพซ อน (PIP)
เพื่ อย ายหน าต าง
PIP ไปยังมุมอื่นของหนาจอโทรศัพท หรือซอนหนาตาง
PIP

บนคลิปจะมีขารองแบบเลือ
่ นทีถ
่ อดเขาออกไดสองสวน:
ขนาดให-แ ละขนาดเล็ ก ใช ขารองขนาดให-สํา หรั บ
จอภาพของคอมพิ วเตอร แล็ ปท็ อป
ใช ขารองขนาดเล็ กสําหรั บจอภาพเดสก ท็ อป
(ดั งที่ แสดง) ถอดขารองที่ เหลืออยู ออก

ถ าต องการกลั บสู มุ มมองหน าต าง ให กดซอฟต คี ย
ย อเล็ กสุ ด

วางกล องในคลิ ป จากนั้ นตอสายต อ

หมายเหตุ : ถ าคุ ณอยู ในมุ มมองเต็ มหน าจอ
และรั บสายใหม จะมี การแจ งเตื อนแบบป อปอั ปเพื่ อ
แจ งให คุณ ทราบ

1 ติดตัง
สําหรั บ Cisco Unified IP Phone 9971 และ 9951

2 โทรศัพทผา นวิดโี อ

1. ดึ งแผ นพลาสติกสําหรั บป องกั นออกจากเลนส
และตั วกล อง

ถ าต องการโทรออกพร อมวิ ดี โอ ให หมุ นหมายเลข
โทรศั พท ตามปกติ

2. ดึ งพลาสติ กครอบขนาดเล็ กที่ ด านบนของจอ
แสดงผลของโทรศั พทออก

ถ าโทรศั พท ปลายทางใช งานกล อง การโทรจะ
สามารถเป นแบบวิ ดี โอสองทาง ถ าปลายทางไม ได
ใช งานกล อง การโทรจะสามารถใช วิ ดี โอทางเดียว
(วิ ดี โอของคุ ณจะแสดงบนโทรศั พทข องปลายทาง)

3. ขณะที่ โทรศั พท ไม มี การใช งาน ให เลื่ อนขั้ วต อ
USB ของกล องเข าสู พอร ต USB ของโทรศั พท
(ด านหลั งของจอแสดงผลของโทรศั พท)

ในทํานองเดียวกั น โทรศั พท ของคุ ณสามารถแสดง
วิ ดี โอจากปลายทางได แม ว าคุ ณจะไม ได เป ด ใช งาน
กล องระหว างการโทรก็ ตาม

3 เลือกมุมมองของคุณ
ระหว างการโทรวิ ดี โอ คุ ณสามารถ:
• เป ดใช งานวิ ดี โอเต็ มหน าจอ
• สลับระหว างมุ มมองต างๆ
• ปรั บตําแหน งของภาพซ อนภาพ
• ซ อนวิ ดีโอ
4. หลั งจากที่ โทรศั พท ยื นยั นการติ ดตั้ งแล ว
ให ปรั บการตั้ งค า (โปรดดู ที่ ส วนการตั้ งค า)

สลับระหวางมุมมอง
คุ ณสามารถดู “มุ มมองของตนเอง” (ภาพที่ กล อง
ของคุ ณส งให กั บปลายทาง) ซึ่ งแสดงเป นค าเริ่ มตน
ในหน าตางภาพซ อนที่ มุ มของหน าจอโทรศั พท
จากมุ มมองเต็มหน าจอ คุ ณสามารถกดซอฟต คี ย สลั บ
เพื่ อแสดง “มุ มมองของตนเอง” เพื่ อย ายภาพของ
ปลายทางไปยั งหน าตางภาพซ อน (PIP)
กด สลั บ อี กครั้ งเพื่ อย าย “มุ มมองของตนเอง”
กลับสู หน าต าง PIP

ไอคอนบนซอฟตคี ย PIP จะแสดงตําแหน งของหน าตาง
PIP ที่ จะปรากฏ (หรื อซ อนไว ) เมื่ อคุ ณกดซอฟต คี ย PIP
อี กครั้ ง

ซอนวิดโี อ
ถ าตองการซ อนวิ ดี โอทั้ งหมดบนหน าจอโทรศั พท ของ
คุ ณ ให กดซอฟต คี ย ซ อนวิ ดี โอ ตั วเลื อกซ อนวิ ดี โอ
นี้ จะใชได จากมุ มมองหน าต างเท านั้ น
(ใชไม ได ในมุ มมองเต็ มหน าจอ)
ถ าตองการดู วิ ดี โออี กครั้ ง ให กดซอฟต คี ย แสดงวิ ดี โอ

4 ปดวิดโี อ

ปรั บความสว าง
1. กดปุ ม แอพพลิ เคชั น

การป ดวิ ดีโอหมายถึ งการป ด กั้ นไม ให โทรศั พท ของคุ ณ
ส งวิ ดี โอไปยั งปลายทางในการโทร

2. เลื อก อุ ปกรณ เสริ ม
3. เน น Cisco Unified Camera

ปดวิดโี อและเสียง

4. กดซอฟต คี ย ตั้ งค า

ถ าต องการป ดทั้ งวิ ดี โอและเสี ยง ให กดปุ ม ป ดเสี ยง
ที่ โทรศั พท

6. กดปุมลูกศรบนแปนลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดความสวาง

5. เลื อก ความสว าง

การสงอัตโนมัติ

ถาตองการปดเฉพาะวิดีโอ (ไมปดเสียง) ใหกดซอฟตคีย
ป ดวิ ดี โอ

6 การตัง คา

ถ าต องการยื นยั นว าวิ ดี โอถู กป ดแล ว ให ดูที่ :

ปรั บก ารตั้ งค าต อไปนี้ จากโทรศั พท ของคุ ณ:

• ซอฟต คี ย ยกเลิ กการป ดวิ ดี โอ (ไอคอนสี แดง)

• พื้ นที่ มุ มมอง

• ไฟสี แดงที่ กล อง

• ความสว าง

• ไอคอนป ดวิ ดี โอ
บนหน าจอโทรศั พท
(ไม ปรากฏในมุ มมองแบบเต็มหน าจอ)

• การส งอั ตโนมั ติ

พืน
 ทีม
 ม
ุ มอง
พื้ นที่ มุ มมองทําหน าที่ เป นฟ งก ชั นมุ มกว างและซู ม
สําหรั บกล อง
ปรั บพื้ นที่ มุ มมองของกล อง
1. กดปุ ม แอพพลิ เคชั น
2. เลื อก อุ ปกรณ เสริ ม

ปดเฉพาะเสียง
ถ าต องการป ดเฉพาะเสี ยง (ไม ป ดวิ ดี โอ)
ให ทําตามขั้ นตอนสองขั้ นต อไปนี้ :
1. กดปุ ม ป ดเสี ยง

3. เน นที่ Cisco Unified Camera
4. กดซอฟต คี ย ตั้ งค า
5. เลื อก พื้ นที่ มุ มมอง
6. กดปุม
 ลูกศรบนแปนลูกศรเพือเพิมหรือลดพืนทีม
 ุมมอง
7. กดซอฟต คี ย บั นทึ ก

ความสวาง

2. กดซอฟต คี ย ยกเลิ กการป ดวิ ดี โอ

การตั้ งค าความสว างจะมี ผลกั บวิ ดี โอที่ คุ ณส งไปยั ง
บุคคลอื่นแตจะไมมีผลกับวิดีโอทีค
่ ุณไดรับจากปลายทาง

5 การประชุม

เนื่ องจากพื้ นที่ การดู จะมี ผลกั บความสว าง
โปรดปรับพื้นที่มุมมองของกลองกอนทีจ
่ ะปรับความสวาง

ถ าต องการประชุ มผ านวิ ดี โอ ให เริ่ มต นการประชุ ม
สายตามปกติ ถ าต องการเข าร วมการประชุ มวิ ดี โอ
ให รั บสายตามปกติ
ระหว างการประชุ มวิ ดี โอ ผู เข าร วมประชุมจะปรากฏ
บนหน าจอโทรศัพท ของคุ ณ

เมื่ อเป ด ใช การส งวิ ดี โออั ต โนมั ติ (ค าเริ่ มต น)
กลองจะส งสตรี มวิ ดี โอโดยอั ตโนมั ติ ระหว างการโทร
เมื่ อป ดการส งอั ตโนมั ติ วิ ดี โอสําหรั บการโทร
แต ละครั้ งจะถู กป ดโดยอั ตโนมั ติ (แต โทรศั พท ของ
คุ ณจะยั งคงรั บสั --าณวิ ดี โอ) ถ าต องการส ง
วิ ดี โอต อไปในกรณี นี้ ให กดซอฟต คี ย
ยกเลิ กการป ดวิ ดี โอ
เป ดหรื อป ดการส งอั ตโนมั ติ
1. กดปุ ม แอพพลิ เคชั น
2. เลื อก อุ ปกรณ เสริ ม
3. เน น Cisco Unified Camera
4. กดซอฟต คี ย ตั้ งค า
5. กดซอฟต คี ย เป ด หรื อ ป ด

7 เคล็ดลับ
ซอฟต คี ย แสดงตั วอย าง ใช ทําอะไร?
กดซอฟต คี ย แสดงตั วอยาง เพื่ อดู ภาพจากกล อง
ของคุ ณเมื่ อคุณไม ได อยู ระหว างการโทรวิ ดี โอ
ลองใช ปุ มแสดงตั วอย าง ก อนที่ จะใชการโทรวิ ดี โอ
เพื่ อช วยตั้ งค าและจั ดตําแหน งของกล องอย างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ถ าฉั นพั กสายจะเกิ ดอะไรขึ้ น
การส งวิ ดี โอจะถู กป ด (ป ด กั้ น)
จนกว าคุณจะกลั บเข าสู การโทร
แสงไฟของกล องหมายถึ งอะไร
• เขี ยว — กําลั งส งวิ ดี โอของคุ ณ
• แดง — ป ดวิ ดี โอของคุ ณ
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ปดเฉพาะวิดโี อ

ถ าต องการส งวิ ดี โอต อไป ให กดซอฟตคี ย
ยกเลิ กการป ดวิ ดี โอ

• ป ดชั ตเตอร — หมุ นเลนส ของกลองตามเข็ ม
นาฬิ กาเพื่ อป ด ชัต เตอร หมุ นทวนเข็ มนาฬิ กาเพื่ อ
เป ดชั ตเตอร อี กครั้ ง

7. กดซอฟต คี ย บั นทึ ก

ถ าต องการยกเลิ กการป ดวิ ดี โอและเสี ยง ให กด Mute
อี กครั้ ง

• ภาพป ด “มุ มมองของตนเอง” พร อมด วย
ไอคอนสี แดง (ไม ปรากฏถ ามุ มมองของตนเอง
อยู ในหน าตาง PIP ที่ ซ อนไว )

ฉั นจะป ดกั้ นกล องของฉั นอย างรวดเร็ วได อย างไร
• ป ดการส งวิ ดีโอของคุ ณ — โปรดดู ที่ หั วข อ
ป ดวิ ดี โอ

วิ ดี โอจากกล องของฉั นมื ด (หรื อสว าง) เกิ นไป
สภาพแสงภายในพื้ นที่ ภาพของกล องจะมี ผลกั บความ
สวาง โปรดลองเคลื่อนยายกลอง เพื่อดูวามีความสวาง
ที่ เหมาะสมยิ่ งขึ้ นหรื อไม (ตั วอย างเช นลองขยั บ
ให ไฟเพดานพ นจากพื้ นที่ ภาพของกลอง)
นอกจากนี้ คุณยั งสามารถปรั บความสว างตามที่ อธิบาย
ในหั วข อ การตั้ งค า
ฉั นจะหาข อมู ลเพิ่ มเติ มได อย างไร
ค นหาคู มื อผู ใช คู มื อการเริ่ มใช งานฉบั บย อ
และบั ตรอ างอิ งอยางรวดเร็ วได ทางออนไลน :
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html
หมายเหตุ

พิ มพ บนกระดาษ 8.5 x 14 นิ้ ว (ขนาด
Legal) เพื่ อผลลั พธ ที่ ดี ที่ สุ ด
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