Så här använder du Cisco Unified IP Phone med Cisco Vision Dynamic
Signage Director

Snabbstart

HDMI på

VÄLKOMMEN

VAL AV TJÄNST

VAL AV KANAL

Cisco Unified IP Phone kan användas för att kontrollera TVapparaterna och för att ringa samtal i din lyxsvit. Den är utrustad
med pekskärm, programstyrda knappar (vars funktioner varierar
beroende på telefonmodell, innehåll på skärmen och lokala val),
styrplatta och telefonknappsats.

Peka på HDMI på.

Peka på önskad DMP-kodad kanal för att starta strömningen.
I det här fallet strömmas HDMI-In Custom Ch.

OBS: HDMI på stöds bara på mediaspelaren SV-4K.
Beställning ch Albumstyrning stöds endast på mediaspelaren
Cisco DMP 4310G.

VAL AV SKÄRM
TV-apparaterna som är kopplade till sviten visas och
identifieras vanligtvis efter namn. Tryck på etiketten för
TV-apparaten som du vill kontrollera.
Använd pekskärmen för att välja TV eller
en tjänst.
TIPS: Tryck på knappen
tjänsterna inte visas.

Tjänster om

Använd programstyrda knappar för att:

navigera

stänga av eller slå på ljudet på samtliga
TV-apparater med en enda knapptryckning

stänga av eller slå på samtliga TV-apparater
med en enda knapptryckning.
Styrplattan används inte med TVkontrolltjänsterna i Dynamic Signage Director
Använd knappsatsen för att ringa ett
telefonnummer eller för att välja kanal.
Använd linjeknapparna för att välja telefonlinje
(om flera finns tillgängliga), för snabbuppringning
eller för att gå till en fördefinierad webbadress.

OBS: Med den programstyrda knappen Bakåt kan du
återgå till föregående skärm. Du kan också trycka på Guide
för att visa kanalguiden på TV-apparaten i fråga, eller ange
önskad kanal med Knappsats.

BYTA HDMI-IN-KANAL
Om du vill byta kanalen som strömmas pekar du på en
annan tillgänglig kanal. Du behöver inte peka på Av.
Om du pekar på en annan kanal kommer den aktuella
kanalen att stoppas automatiskt och strömningen av
den alda kanalen startar.

STOPPA HDMI-IN-KANALEN
Peka på Av om du vill stoppa strömningen av
kanalen. I exemplet ovan pekar du på Av om du vill
stoppa strömningen av HDMI-In Custom Ch.
OBS: Du måste välja TV för att HDMI på-kanalen ska visas.
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JUSTERA VOLYMEN
Peka på följande knappar för att justera volymen:
 För att höja volymen på en eller flera valda

ANVÄNDNING AV AVANCERADE
FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV PROGRAMSTYRDA
KNAPPAR

Peka på Avancerat för att få tillgång till avancerade
funktioner som kontroller för TV-ingångar och undertext
för hörselskadade.

De programstyrda knapparna sitter längst ned på telefonens
pekskärm och ger tillgång till olika funktioner beroende på
telefonmodellen och vad som visas på skärmen för tillfället.

TV-apparater.

Programstyrd
knapp

Funktion

Avancerat

Hur du får åtkomst till de avancerade
funktionerna för vald TV-apparat (externa
enheter, undertext).

Bakåt

Återgå till föregående skärm.

VISA KANALERNA PÅ TV-APPARATERNA

Guide

Visa kanalguiden på vald TV-apparat.

När strömningen har startat väljer du TV-apparaten du vill
att DMI på-kanalen ska visas på. Peka på TV / volym på
startskärmen.

Hem eller
Stäng

Återgå till startskärmen (Skärmkontroll).

Knappsats

Välj kanal genom att ange kanalens nummer
med knappsatsen.

Tyst eller
Ljud på

Stänger av och slår på ljudet på samtliga TVapparater.

TV på eller
TV av

Stänger av eller slår på samtliga
TV-apparater.

Mer

Visar ytterligare programstyrda knappar
(endast 9971).

 För att sänka volymen på en eller flera valda
TV-apparater.
 För att växla mellan avstängt och påslaget
ljud på en eller flera valda TV-apparater.

TV-ingångar
Om TV-apparaten har konfigurerats för att kunna ansluta
externa enheter, som DVD-spelare och datorer, visas en
lista på tillgängliga enheter under TV-ingångar. Peka på
önskad enhet.

Funktioner: undertexter
Många av de tillgängliga kanalerna kan visa undertext på
skärmen. För att aktivera eller avaktivera undertext, peka
på cc.

Peka på etiketten för den TV du vill styra eller peka på
Alla. Peka på önskad HDMI på-kanal.

Cisco har över 200 kontor runt
om i världen. Adresser,
telefonnummer och faxnummer
finns på Ciscos ebbplats på
adressen
www.cisco.com/go/offices.
OBS: Det kan finnas flera undertextalternativ, beroende
på din konfiguration.
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