
Controleer of de andere apparaten (scherm, 
videocamera's enz.) aangesloten zijn op de 
HD Communicatie Unit en de stroom bij alle 
apparaten is ingeschakeld.

Wanneer de verbinding niet kan worden gemaakt:

Wanneer er een probleem is met de verbinding, of met een van de aangesloten apparaten, 
of wanneer er een apparaat is dat niet aangesloten is, wordt het "—"-teken weergegeven.
Controleer of de gebruikte apparaten goed op het hoofdtoestel zijn aangesloten, dat bij alle 
apparaten de stroom is ingeschakeld, en dat er niet meer dan 5 Grensvlak (boundary) 
microfoons (digitaal interface type) zijn aangesloten.

Druk op [STATUS].

Druk op [BACK] om terug te 
keren naar het vorige scherm.

U kunt ook op de volgende manieren een gesprek voeren.
Bellen vanuit de 
gesprekkengeschiedenis 

Bellen door een adres rechtstreeks 
in te voeren

U kunt ook een snelkiesnummer invoeren - deze worden in 
numerieke volgorde (1 tot 600) weergegeven - om het 
contact te selecteren dat u wilt bellen.

Tijdens videoconferentiegesprekken met meerdere partijen 
wordt een dialoogvenster weergegeven om het contact te 
selecteren waarmee u de verbinding wilt verbreken.

Druk op [END]. Het Beginscherm wordt 
weergegeven.

Wanneer bij een oproep gerinkel en een dialoogvenster 
worden weergegeven, drukt u op [START].

Als het antwoordapparaat is ingesteld, wordt een inkomende 
videoconferentiegesprek automatisch beantwoord na één 
beltoon en begint vervolgens de transmissie.

Basis gebruikershandleiding
HD Visuele Communicatie Unit KX-VC1600/KX-VC1300Modelnr.

Een videoconferentie starten

Voordat u een videoconferentie start

Een videoconferentie starten

Druk op [HOME].

Druk op een "Direct kiezen toetsnummer (1-5)".

Selecteer "Contactlijst" 
met behulp van [▲][▼] 
en druk op [ENTER].
Selecteer het contact dat 
u wilt bellen met behulp 
van [▲][▼][◄][►].

Selecteer "Profiel" met 
behulp van [▲][▼] en druk 
op [ENTER].
Selecteer het profiel dat u 
wilt gebruiken om een 
gesprek te voeren met 
behulp van [▲][▼].

Druk op [START] om het gesprek te starten.

Bellen met behulp van Direct kiezen toetsnummer vanaf 
het Beginscherm

Druk op [MENU].

Bellen vanuit de lijst met contacten Een videoconferentiegesprek beantwoorden

Een videoconferentiegesprek beëindigenDruk op [MENU].

Bellen met behulp van een Profiel

Schakel de stroom van het 
hoofdtoestel in.

Het Beginscherm wordt 
weergegeven.

• De informatie die in het geselecteerde Direct 
kiezen toetsnummer is geregistreerd, wordt 
weergegeven.

Memo

Memo

Memo

Wanneer het           -teken 
wordt weergegeven;



Druk op de 
knop

Bediening van de 
afstandsbediening
De bediening is eenvoudig omdat veelgebruikte functies 
over hun eigen knop op de afstandsbediening beschikken.

Nuttige functies (Audio)

Wijzigen naar 
pc-scherm

Tijdens een videoconferentiegesprek kan het "VOLUME" 
worden geregeld.

Tijdens een 
videoconferentiegesprek: 

groen led (aan)

MIC-demping: Rood led (aan)

[Omhoog] Omhoog kantelen
[Omlaag] Omlaag kantelen
[Links] Links pannen
[Rechts] Rechts pannen

[    ] Inzoomen
[    ] Uitzoomen

Met behulp van de 
afstandsbediening:

Met behulp van de microfoon:

Nuttige functies (Video) Nuttige functies (Overige)

Om het delen van inhoud te beëindigen, drukt u op [CAMERA MAIN].

Gesprek 
starten

Microfoon 
dempen

Gesprek 
beëindigen

Knoppen 
in kleur

Aansluiting 
op de Sub-
aansluiting 
van HDMI.

Aansluiten 
op de HDMI-
aansluiting 
van PC In.

Schakelen naar het beeld 
met gedeelde inhoud

Schakelen naar het 
camerabeeld

Bv.: Een enkel scherm gebruiken tijdens 
        enkelvoudige communicatiestroom

Status van 
MIC-demping

Tijdens een videoconferentiegesprek drukt u op [CAM CTRL] om de videocamera van de 
andere partij te bedienen.

Andere plaats
Deze 
plaats

Deze plaats Andere 
plaats

Deze 
plaats

Andere plaats

MG-HDCE011DU

KX-VC1600/KX-VC1300Modelnr.

Nuttige functies

Het volume regelen

Druk tijdens een videoconferentiegesprek op 
[LAYOUT].

De schermlay-out wijzigen
U kunt een aangesloten PTZ-camera (pan/tilt/zoom) bedienen.

Een videocamera bedienen

U kunt de inhoud van een computerscherm of het beeld van een subvideocamera delen met de andere 
partij.

Het beeld van de andere partij wordt opnieuw weergegeven.

Ondersteunde resoluties Pc: Full-HD, WSXGA+, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA
Subvideocamera: Full-HD, HD

Een computerscherm of het beeld van een subvideocamera weergegeven

Tijdens een videoconferentiegesprek kunt u de microfoon dempen (MIC MUTE) zodat de 
andere partij uw stem niet kan horen.

De microfoon dempen

Druk herhaaldelijk op de [LAYOUT]-knop om te wisselen 
tussen de verschillende lay-outconfiguraties.

Bv.: Subsite, 1 scherm, enkelvoudige stroomcommunicatie

Delen van 
inhoud 

beëindigen

Schermlay-
out 

wijzigen

Wijzigen naar 
beeld van 

subvideoca-
mera
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[    ] Het volume verhogen
[    ] Het volume verlagen

Het volume kan worden geregeld tijdens een 
videoconferentiegesprek.
De bij de HD Visuele Communicatie Unit 
meegeleverde afstandsbediening kan worden 
gebruikt om het volume van het toestel zelf te 
regelen. Op dezelfde manier kan de 
afstandsbediening van het scherm worden 
gebruikt om het volume van het scherm te regelen.

Wanneer de oproep wordt beëindigd, keert het volume terug naar de 
vooraf ingestelde waarde.

Camerazoom

Statusscherm


