Kortfattad användarhandbok

Videosamtal
Menyn
När systemet inte används är viloläget aktiverat. Bildskärmarna är då svarta. ”Väck” systemet
genom att ta upp eller trycka på valfri knapp på fjärrkontrollen.
Menyn är det gränssnitt som du använder för att styra systemet. Menyn innehåller följande:
Ring upp, Viloläge, Telefonbok, Styra kameran, Presentation, MultiSite-tjänster och
Kontrollpanel. Under pågående samtal trycker du på de gröna och röda knapparna för att
Lägga till ett samtal respektive Avsluta samtal.
Under pågående samtal, stängs menyn automatiskt av efter 15 sekunder. Tryck på
OK/Menu för att visa menyn på nytt. Du kan även dölja menyn manuellt genom att trycka på
Cancel (X).

Ringa upp
Ring ett samtal genom att välja Ring upp från huvudmenyn. En knapptryckning på den gröna
knappen på fjärrkontrollen fyller samma funktion som en knapptryckning på den gröna
knappen på menyn. Du kan knappa in nummer manuellt i inmatningsfältet eller välja ikonen
för telefonboken för att där välja och ringa upp en kontakt.

Telefonboken
Så här ringer du upp från Telefonboken:
1. Tryck på Telefonboken på fjärrkontrollen eller från menyn.
2. Välj en kontakt med hjälp av pil- eller bokstavsknapparna.
3. Tryck på OK för att välja kontakten. Detta tar dig till menyn Ring upp, där du kan
redigera numret eller samtalsinställningarna innan du ringer upp. Alternativt, tryck på
den gröna knappen Ring upp på fjärrkontrollen för direktuppringning.

Besvara inkommande samtal
Så här besvarar du inkommande samtal:
1. Besvara inkommande samtal genom att trycka på OK eller den gröna knappen
på fjärrkontrollen (Acceptera).
2. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att avvisa det inkommande samtalet.
3. Om du inte vill ta emot några inkommande samtal, välj Stör ej. Om Stör ej
är aktiverat, kommer systemet automatiskt att avvisa alla inkommande samtal.

Avsluta samtal
Så här avslutar du ett samtal:
1. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen eller Avsluta samtal från menyn.

Observera att avstängning av bildskärmen/-arna inte avslutar samtalet. För att
avsluta ett samtal måste du trycka på den röda knappen.

Styra kameran
Det går att styra kameran på flera olika sätt:
1. Välj Styra kameran från huvudmenyn. Använd pilknapparna för att panorera
och vinkla kameran. Tryck på OK när du är klar. När menyn är dold styr
pilknapparna kameran. Dölj menyn med knappen Cancel (X) och ställ in
kameran med pilknapparna. Använd Förinställningar av kameran. Tryck på en
sifferknapp för att flytta kameran till en förinställd position (under pågående
samtal).
2. Tryck en gång till på den röda knappen på fjärrkontrollen eller på OK för att
bekräfta
att du vill avsluta samtalet.

Skärmsymboler
Systemet har ett antal ikoner som symboliserar olika inställningar:

Volym av
Denna indikator visas när volymen är avstängd. Tryck på Volym + för att vrida på
volymen igen.

Mikrofon av
Denna indikator visas när mikrofonen är avstängd. Indikatorn börjar
blinka om ljudsensorn registrerar ljud i rummet under ett samtal och mikrofonen
är avstängd. Tryck på Mic off-knappen igen för att aktivera mikrofonen på nytt.

Säker konferens, AES
Indikatorn med dubbla hänglås visas när AES-kryptering
(Säker konferens) är aktiverad.

Säker konferens, DES
Hänglås-indikatorn visas
konferens) är aktiverad.

när

DES-kryptering

(Säker

Ej säker konferens
Indikatorn med det öppna hänglåset visas under den inledande
krypteringsfasen. Samtalet är inte säkert så länge som denna indikator visas.

Golv
Denna indikator visas när du visas i helbild under en
MultiSitekonferens.

Presentation
Det snabbaste sättet att visa en presentation är via knappen Presentation på fjärrkontrollen.
Knappen Presentation visar en förinställd videokälla. Standardinställningen är PC.
Presentationskällan kan ändras under Administratörs-inställningar > Stillbildsinställningar.

Rörliga bilder från PC

När du visar en presentation från din bärbara dator måste du
komma ihåg att ansluta PC:n till videosystemet med en VGA-kabel.
Kontrollera att PC:n överför bilden till VGA-utgången. På de flesta
bärbara persondatorer måste man trycka en speciell
knappkombination för att överföra bilden. FN + F8
Obs! Bilden visas med mjukare kontrast på systemet om din
presentation redan visas i helbild på PC:n innan denna kopplas till

Bildlayouter
Så här anv änder du Layout med Bild i Bild:
Tryck en gång på Layout för att visa en bild i bilden.
Tryck ytterligare tre gånger på Layout för att flytta bilden till de olika hörnen av
skärmen.
När du trycker en fjärde gång på Layout försvinner bilden.
Tryck på Layout och håll ned knappen i en sekund för att dölja bilden direkt oavsett
vilket hörn den visas i.

Fjärrkontrollen
Systemet styrs med en fjärrkontroll. Fjärrkontrollen kan liknas vid en mobiltelefon med
numerisk knappsats och knappar för uppringning och avsluta samtal. Navigera i menyn med hjälp
av pilknapparna och OK-knappen. Det går även att styra systemets vanligaste
funktioner direkt via fjärrkontrollen.

1. Mic Off (Mikrofon av) - används för att
slåpå/stänga av mikrofonen.
2. Pilknappar - används för att navigera i menyn
och för att styra kameran när menyn är dold.
3. Volym + och - : justerar systemets volym.
4. Knappen Layout - används för att växla mellan
helbildsvisning och olika bildlayouter.
5. Cancel (Avbryt) - används för att backa tillbaka
ett steg i menysystemet. Använd Cancel (Avbryt)
för att ta bort tecken i inmatningsfältet.
6. Tryck på knappen Call (Ring upp) för att ringa.
7. Förinställningar av kameran - definierar
förinställda kamerapositioner. Tryck ned önskad
sifferknapp i en sekund för att spara den aktuella
kamerapositionen för denna sifferknapp.
Aktivera en förinställd kameraposition under
pågående samtal genom att trycka in och
släppa denna sifferknapp.
8. Snapshot - tar en stillbild av din video. (Endast
under pågående samtal)
9. Knappen Presentation används för att växla till
en förinställd presentationskälla.
10. Tryck på OK/Menu för att visa menyn och välja
menyalternativ.
11. Använd Zoom + och - för att zoomain
respektive ut.
12. Selfview - visar utgående videobild. Tryck en
gång till på Selfview för att stänga av denna
funktion.
13. Lagra och hämta dina videokontakter via
systemets Telefonbok för snabb uppringning.
14. Tryck på den röda knappen Avsluta samtal
för att avsluta samtalet. Om denna knapp trycks
in när samtal inte pågår, går systemet över i
Viloläge.
15. De kombinerade siffer- och
bokstavsknapparna fungerar på samma sätt som
på en mobiltelefon.
16. Tryck på Touch Tones under pågående samtal
för att ringa upp direktnummer osv. (istället för att
välja förinställda kamerapositioner).

