Unidade de Comunicações Video HD

Guia de operação básica

Nº do modelo

KX-VC1600/KX-VC1300

Começar uma conferência de vídeo

Antes de começar uma conferência de vídeo
Confirme que o outro equipamento (ecrã,
câmaras de vídeo, etc.) está conectado à
Unidade de Comunicação HD e a alimentação
está ligada para todo o equipamento.

Ligue a alimentação da
unidade principal.

Quando a conexão não pode ser estabelecida:

É apresentado o ecrã Home.

Prima [STATUS].
Prima [BACK] para
voltar para o ecrã anterior.

Quando é apresentada a
marca

;

Quando há um problema coma ligação ou com um dos dispositivos conectados ou
quando há um dispositivo que não está conectado, é apresentada a marca "—".
Verifique que os dispositivos utilizados estão devidamente conectados à unidade
principal e que a alimentação está ligada para todos os dispositivos conectados e que
não mais do que 5 Microfones de Mesa (tipo de interface digital) estão conectados.

Começar uma conferência de vídeo
Fazer uma chamada com número de Ligação de Um Só
Toque do ecrã Home

Fazer uma chamada a partir da Lista de contactos
Prima [MENU].

Atender a uma chamada de conferência de vídeo
Selecione
"Lista de Contactos" com
[▲][▼] e prima [ENTER].
Selecione a entrada
correspondente à
chamada que pretende
com [▲][▼][◄ ][ ►].

Prima [HOME].

Memo

Também pode introduzir um número de marcação rápida
que é apresentado em ordem numérica (1 a 600) para
selecionar o interlocutor para quem pretende ligar.

Quando ouve o toque de chamada e é apresentada uma
caixa de diálogo, prima [START].
Se a Resposta automática estiver definida, quando estiver a receber
uma chamada de conferência, a chamada é automaticamente
respondida após o primeiro toque e a transmissão tem lugar.

Fazer uma chamada utilizando um Perfil
Prima um "número de Ligação de Um Só
Toque (1-5)".
• É apresentada a informação registada no
número de Ligação de Um Só Toque
selecionado.
Memo

Prima [MENU].

Selecione "Perfil" com
[▲][▼] e prima [ENTER].
Selecione o perfil
pretendido com [▲][▼].

Desligar uma chamada de conferência de vídeo

Os seguintes métodos também podem ser utilizados
para fazer uma chamada.
Fazer uma chamada a partir
do Histórico de chamada

Fazer uma chamada introduzindo
diretamente um endereço

Prima [END].
Prima [START] para iniciar a chamada.

Memo

É apresentado o ecrã Home.

Nas chamadas de conferências entre várias pessoas, é
apresentada uma caixa de diálogo para selecionar o
interlocutor com quem pretende terminar a chamada.

Unidade de Comunicações Video HD

Guia de operação básica
Operação de comando à
distância

Ajustar o volume
Durante a chamada de conferência, pode ajustar o
"VOLUME".
[
[

Alternar
o layout
do ecrã

Terminar
a chamada

Utilizar a unidade do microfone:
Durante uma chamada
de conferência:
LED Verde (ligado)

Prima o botão

Funções úteis (Outras)

Controlar uma Câmara de vídeo
Pode controlar uma câmara PTZ (Pan/Tilt/Zoom) conectada.

[Para cima] Inclinar para cima
[Para baixo] Inclinar para baixo
[Esquerda] Criar panorâmica para a esquerda
[Direita] Criar panorâmica para a direita

Zoom da
câmara

Estado do MIC
Mute

MIC Mute: LED Vermelho (ligado)

Funções úteis (Vídeo)

Botões
de cor

Desativar
o microfone

Como utilizar
o comando
à distância:

] Aumenta o volume
] Diminui o volume
O volume pode ser ajustado durante a chamada
de videoconferência.
O comando à distância incluído com a Unidade
de Comunicação Vídeo HD pode ser utilizado
para ajustar o volume da própria unidade.
Da mesma forma, o comando à distância do ecrã
pode ser utilizado para ajustar o volume do ecrã.

Terminar a
partilha de
conteúdos
Mudar para
a imagem
da câmara
de subvídeo

Iniciar a
chamada

Operações úteis

Desativar o microfone
Durante a chamada de conferência, pode desativar o microfone (MIC MUTE) de maneira
a que a sua voz não possa ser ouvida pelos outros.

Quando a chamada termina, o volume é reposto para o valor predefinido.

Mudar para
o Ecrã de PC

KX-VC1600/KX-VC1300

Funções úteis (Áudio)

Para uma operação fácil foram atribuídas as funções de
utilização frequente no comando à distância.

Ecrã de
estado

Nº do modelo

[
[

] Aumentar Zoom
] Diminuir Zoom

Alternar o layout do ecrã
Durante uma chamada de conferência, prima
[LAYOUT].
Prima o botão [LAYOUT] repetidamente para avançar
pelas diferentes configurações de layout.

Durante uma chamada de videoconferência, prima [CAM CTRL] para controlar a câmara de
vídeo do outro interlocutor.

Visualizar o ecrã de computador ou a imagem da câmara de subvídeo
Pode partilhar o conteúdo do ecrã do computador ou a imagem da câmara de subvídeo com o outro
interlocutor.
Resoluções suportadas PC: Full-HD, WSXGA+, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA
Câmara de subvídeo: Full-HD, HD
Conectar à
entrada HDMI
do PC In.

Conectar à
entrada Sub
do HDMI.

Ex.: Utilizar um único ecrã durante a
comunicação de stream único

Alternar para a imagem
de conteúdo partilhada

Ex.: Sub-local, 1 ecrã, comunicação de stream único

Outro local

Este
local
Outro local

Alternar para a
imagem da
câmara

Este local

Outro local

Este local

Para terminar a partilha de conteúdos, prima [CAMERA MAIN].
A imagem do outro interlocutor é de novo apresentada.
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