Bedieningshandleiding
HD Visuele Communicatie Unit
Modelnr.

KX-VC500

Hartelijk dank voor de aanschaf van een Panasonic HD Visuele Communicatie Unit.
Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor
toekomstig gebruik.
KX-VC500: Software File Versie 2.40 of hoger

In deze handleiding wordt het achtervoegsel van elk modelnummer weggelaten (bijv. KX-VC500XX) tenzij dit
noodzakelijk is.
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DCE: Data Circuit-terminating Equipment (eindapparatuur voor datacircuits)

Levensechte visuele communicatie
Ervaar levensechte visuele communicatie met voortreffelijke, hoogkwalitatieve beelden en duidelijk geluid in
stereo*1.
*1

Als u 2 of meer grensvlak (boundary) microfoons gebruikt, kan de geluidsweergave door middel van systeeminstellingen in stereo
worden weergegeven (Blz. 91).

Eenvoudig te bedienen visuele communicatie
U kunt eenvoudig een video-conferentiegesprek beginnen door op de Direct kiezen toets van de unit te drukken
en daarna op de Start toets (Blz. 35).

De unit is voorzien van een Home Electronics afstandsbediening en eenvoudige, gemakkelijk te begrijpen grafische gebruikersinterface
U kunt instellingen bepalen en gebruik maken van de bedieningsfunkties en gebruiksvriendelijke interface met
behulp van vertrouwde handelingen via de afstandsbediening.

Gestabiliseerde communicatiekwaliteit
Wanneer het netwerk overbeladen is, zal een automatisch kwaliteitsmechanisme voor overdrachtsnelheid
voorkomen dat de eenheden van gegevens (pakketten) verloren gaan en zorgt voor het behoud van de
beeld- en geluidskwaliteit van het video-conferentiegesprek. Dit zorgt voor een gestabiliseerde visuele
communicatie, zelfs via een internetverbinding.
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Afstandsbediening van de videocamera
U kunt de camera van de andere partij omhoog, omlaag, naar links en rechts bewegen alsmede laten inzoomen
en uitzoomen (Blz. 56).

Selecteerbare videobron
Door uw computer of videocamera op de unit aan te sluiten, kunt u uw computerbeeldscherm of
videocamerabeelden laten zien aan de deelnemers van een video-conferentiegesprek (Blz. 65, Blz. 69).

Versleutelde communicatie
Pakketten die voor video-conferentiegesprekken worden verzonden, kunnen worden versleuteld om te
voorkomen dat de gegevens uitlekken, worden vervalst of ongewenst worden afgeluisterd.

KX-VC Series NAT Traversal Service
"KX-VC Series NAT Traversal Service" is een service waarmee u gemakkelijk en betaalbaar een
communicatie-omgeving voor de HD Visuele Communicatie Unit kunt opzetten en gebruiken.*1*2 Daarnaast is
een ingewikkelde configuratie van een router overbodig, zodat u geen netwerkspecialist hoeft te zijn om een
communicatie-omgeving op te zetten. Voorts kunt u een uniek nummer (Terminal ID) aan de unit toewijzen
waardoor de unit niet via zijn IP-adres maar via dit unieke 7-cijferig nummer kan worden gebeld. Dit betekent
dat de communicatie tot stand kan worden gebracht alsof u naar een telefoon belt. De communicatie kan ook
worden versleuteld, zodat u veilig en zeker via het Internet kunt communiceren.
Meer informatie over KX-VC Series NAT Traversal Service vindt u op de volgende website:
http://panasonic.net/psn/products/hdvc/nat_traversal/index.html
*1
*2

De beschikbaarheid van deze service is afhankelijk van land/regio. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.
De beschikbaarheid van deze service is afhankelijk van het type van uw router of uw Internetverbinding. Raadpleeg uw dealer voor
meer informatie.

Video-conferentiegesprekken tot stand brengen via SIP-server
Als u een SIP-server gebruikt, kunt u video-conferentiegesprekken niet alleen via een IP-adres tot stand
brengen, maar ook door een SIP URI (SIP-gebruikersnaam@SIP-domeinnaam) op te geven. Als u en de
andere partij dezelfde SIP-domeinnaam gebruiken, dan hoeft u alleen de SIP-gebruikersnaam (Blz. 102) op
te geven om een video-conferentiegesprek tot stand te brengen. Raadpleeg uw dealer voor informatie over
ondersteunde SIP-servers.

Geavanceerde funkties via licenties
Door middel van een licentie (apart verkrijgbaar) kunt u verbinding maken met MCUs (Multipoint Control Units)
en niet-Panasonic videoconferentie systemen (Blz. 76). Funkties die via licenties zijn mogelijk gemaakt,
blijven ook na uitvoering van een systeeminitialisatie (Blz. 104) beschikbaar. Raadpleeg uw dealer voor meer
informatie over de licentie.

Verbinding met niet-Panasonic videoconferentie systemen
U kunt verbinding maken met een niet-Panasonic videoconferentie systeem en een 2-Party
video-conferentiegesprek voeren.*1 Deze funktie moet met behulp van een licentie worden geactiveerd
(Blz. 77, Blz. 104).
*1

Raadpleeg uw dealer als u wilt weten met welke niet-Panasonic videoconferentie systemen verbinding kan worden gemaakt.
Communicatie kan niet worden versleuteld wanneer u verbinding maakt met een niet-Panasonic videoconferentie systeem. In dat
geval dient u verbinding te maken via een intranet of een VPN (Virtueel Privé Netwerk).
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MCU aansluiting
Wanneer u een MCU (Multipoint Control Unit) aansluit, kunt u met 5 of meer partijen een
video-conferentiegesprek beginnen, dus veel meer dan het normale aantal van 4 partijen.*1 Deze funktie moet
met behulp van een activeringssleutel worden geactiveerd (Blz. 78, Blz. 104).
*1
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Raadpleeg uw dealer voor meer informatie over de MCU-types waarmee u verbinding kunt maken. Communicatie kan niet worden
versleuteld wanneer u verbinding maakt met een MCU. In dat geval dient u verbinding te maken via een intranet of een VPN (Virtueel
Privé Netwerk).
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Handelsmerken
•
•
•

HDMI is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten
en andere landen.
Polycom® is een handelsmerk van Polycom, Inc. in de VS en andere landen.
Alle overige vermelde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Licenties
•

•

Dit product is gelicenseerd onder AVC Patent Portfolio License. Deze licentie geeft de eindgebruiker het
recht om alleen de volgende toepassingen, voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, uit te
voeren:
– Videocodering in overeenstemming met de AVC-Norm (in het vervolg "AVC Video").
– Decodering van AVC Video die, voor zowel persoonlijke als niet-commerciële doeleinden, door een
consument werd gecodeerd.
– Decodering van AVC Video die is verkregen via een videoleverancier met een vergunning voor het
leveren van AVC Video.
Aanvullende informatie kan worden verkregen via MPEG LA, LLC. Raadpleeg http://www.mpegla.com.
Dit product integreert met G.722.1 en G.722.1 bijlage C onder licentie van Polycom®.

Open source software
Dit product maakt deels gebruik van Open Source Software via source licenties zoals GPL en/of LGPL en
overige bepalingen. De relevante bepalingen zijn op deze software van toepassing. Derhalve dient u, voordat
u dit product in gebruik gaat nemen, de licentieovereenkomst over GPL en LGPL en informatie over andere
Open Source Software te lezen. U vindt die informatie op de meegeleverde CD-ROM. Daarnaast zijn sommige
softwareonderdelen van dit product gelicenseerd onder MOZILLA PUBLIC LICENSE (MPL). Tenminste drie
(3) jaren gerekend vanaf de aankoopdatum van producten, levert Panasonic aan derde partijen die daarom
verzoeken bij de onderstaande contactinformatie, tegen slechts de kostprijs voor het distribueren van een
fysieke broncode, een kopie van de betreffende broncode en de copyright informatie die onder GPL, LGPL en
MPL zijn gelicenseerd. Houd er wel rekening mee, dat onder GPL, LGPL en MPL gelicenseerde software
buiten de garantie valt.
Contactinformatie
http://www.panasonic.net/corporate/global_network/
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Voor uw veiligheid
Ter voorkoming van lichamelijk letsel en/of schade aan
eigendommen, dient u de volgende veiligheidsregels in
acht te nemen.
De volgende symbolen classificeren en beschrijven
het niveau van het gevaar en/of letsel wanneer deze
unit onjuist wordt bediend of gebruikt.

WAARSCHUWING
Algemeen
Volg alle waarschuwingen en instructies
die op het produkt zijn aangegeven.

Voedings- en aardingsaansluiting

WAARSCHUWING
Geeft een potentieel risico aan dat kan leiden tot
ernstig of zelfs dodelijk letsel.

LET OP!
Geeft een risico aan dat kan leiden tot gering letsel
of tot schade aan het toestel of andere apparatuur.
De volgende symbolen worden gebruikt om de
soort van instructies te classificeren en te
beschrijven. (De volgende symbolen dienen als
voorbeelden.)

Dit symbool duidt op een bedieningswijze die moet
worden vermeden.

Dit symbool duidt op een bedieningswijze die uitgevoerd moet worden uit oogpunt van veiligheid.

Het toegestane voltage van deze unit
staat vermeld op het typeplaatje. Sluit de
unit alleen aan op een stopcontact met
het juiste voltage. Als u een netsnoer gebruikt dat qua voltage niet overeenstemt,
kan er rook uit de unit of stekker komen
of de unit raakt oververhit.
Sluit de unit niet aan op een stopcontact,
verlengsnoeren, etc. als die niet overeenstemmen met de voorziene instructies voor wat betreft stopcontact, verlengsnoeren, etc.
Om een veilig werking te garanderen
dient de netsnoerstekker te worden aangesloten op een stopcontact dat is voorzien van randaarde. (De 3-pins stekker
is uitsluitende bijgeleverd voor gebruik in
andere landen waar 3-pins stekkers
gangbaar zijn.)
Het feit dat de apparatuur goed werkt,
betekent nog niet dat het stopcontact geaard is en de installatie geheel veilig is.
Voor uw veiligheid kunt u in geval van
twijfel hierover contact opnemen met
een gediplomeerd elektriciën.
De stekker van het netsnoer moet stevig
in het stopcontact worden gestoken. Gebeurt dat niet, dan kan dat brand of een
elektrische schok veroorzaken.
Voorkom dat het netsnoer beschadigd
raakt door trekken, buigen of schuren.
Een beschadigd netsnoer kan brand of
een elektrische schok veroorzaken.

Bedieningshandleiding
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Ter voorkoming van brand, elektrische
schok of schade aan de unit, dient u deze richtlijnen op te volgen bij het uitvoeren van bedradings- of kabelwerk:
a. Voordat enig bedradings- of kabelwerk wordt uitgevoerd, moet u de
netsnoer van de unit uit het stopcontact trekken. Nadat al het bedradings- en kabelwerk is uitgevoerd,
steekt u de de netsnoer weer in het
stopcontact.
b. Plaats geen voorwerpen op de kabels die met de unit zijn verbonden.
c. Wanneer kabels over de vloer lopen,
dient u middels afscherming te voorkomen dat men over de kabels loopt.
d. De kabels niet onder tapijt wegwerken.
Probeer het netsnoer of de stekker niet
zelf te repareren. Als het netsnoer of de
stekker beschadigd of versleten is, dient
u deze door een bevoegde reparateur te
laten repareren of te vervangen.
Zorg dat de stekkeraansluiting stofvrij is.
In een vochtige omgeving kan een vervuilde connector een aanzienlijke
stroom onttrekken, hetgeen verhitting en
zelfs brand kan veroorzaken als dit langdurig en onbeheerd plaatsvindt.
Maak niet langer gebruik van de unit als
er rook uit de unit komt, de unit buitensporig heet wordt, een abnormale geur
verspreidt of vreemde geluiden maakt.
Deze situaties kunnen brand of een
stroomschok veroorzaken. Schakel de
unit onmiddellijk uit, trek de stekker uit
het stopcontact en neem voor service
contact op met de dealer.
Trek de stekker niet uit het stopcontact
als u natte handen heeft. U loopt dan
namelijk het risico een stroomstoot te
krijgen.
Om de unit los te koppelen, trekt u niet
aan het netsnoer maar aan de stekker.
Het netsnoer kan beschadigd raken als
u er hard aan trekt, en dat kan brand of
een stroomstoot veroorzaken.
Raak de unit en de stekker tijdens onweer niet aan. U zou namelijk een
stroomstoot kunnen krijgen.
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Veiligheidsmaatregelen
Haal deze unit niet uit elkaar. Het product mag alleen worden onderhouden
door gekwalificeerd personeel. Door de
unit te demonteren kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke stroomspanningen en andere risico’s. Onjuiste hermontage kan elektrische schokken veroorzaken.
Breng geen wijzigingen in de unit of onderdelen daarvan aan. Wijziging of aanpassing kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
Wanneer er metalen voorwerpen of water in de unit zijn geraakt, de unit onmiddellijk uitschakelen en ontkoppelen.
Neem voor onderhoud contact op met
uw dealer. Gebruik maken van een vervuilde unit kan brand of elektrische
schokken veroorzaken.
Steek geen objecten in dit product omdat deze gevaarlijke spanningspunten
kunnen raken of kortsluiting kunnen veroorzaken waardoor brand of een elektrische schok kan ontstaan.
Gebruik nooit een unit om een gaslek te
melden in de buurt van het gaslek.
Leg de afstandsbediening niet op een
magnetron of inductiekookplaat.
Maak de stekker regelmatig schoon met
behulp van een zachte, droge doek om
stof en andere vuildeeltjes te verwijderen.
Gebruik het meegeleverde netsnoer niet
voor andere apparaten. Dit kan namelijk
brand of elektrische schokken veroorzaken.
Open of verwijder nooit panelen die met
schroeven op de unit zijn bevestigd. Een
op stroom werkende component kan
dan namelijk een stroomstoot veroorzaken.

Voor uw veiligheid

Trek de stekker van de unit uit het stopcontact en laat het nakijken door gekwalificeerd onderhoudspersoneel in de volgende gevallen:
a. Het produkt werkt niet volgens de
bedieningsinstructies. Verander alleen zaken die in de bedieningsinstructies worden beschreven. Onjuiste wijzigingen aan andere zaken
kunnen schade veroorzaken en kunnen ertoe leiden dat het produkt door
een gekwalificeerde monteur in de
normale gebruikstoestand moet
worden hersteld.
b. Het produkt is gevallen of de behuizing is beschadigd.
c. Het produkt werkt niet meer zo goed
als voordien.
Als interne onderdelen als gevolg van
beschadiging toegankelijk zijn, haal dan
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en breng de unit terug naar uw dealer.

Installatie
Installeer de unit niet op een andere manier dan aangegeven in de betreffende
handleidingen.
Raak de unit, de AC adapter, het AC
adaptersnoer of het AC netsnoer tijdens
onweer niet aan.
De wisselstroomadapter moet worden
aangesloten op een verticaal of op de
vloer aangebracht stopcontact. Sluit de
wisselstroomadapter niet aan op een
stopcontact op het plafond, omdat de
stekker door het gewicht van de adapter
uit het contact kan vallen.

Batterij
De batterij bevat verdund zwavelzuur,
een zeer giftige vloeibare substantie. Als
de batterij lekt en de vloeistof op de huid
of kleding valt, onmiddellijk met een ruime hoeveelheid water afspoelen. Als de
vloeistof in de ogen spat, onmiddellijk
met een ruime hoeveelheid water uitspoelen en een arts raadplegen. Zwavelzuur in de ogen kan leiden tot blindheid, en het zuur kan op de huid brandwonden veroorzaken.
De batterij niet opladen, kortsluiten, breken of in vuur gooien, omdat dit kan resulteren in lekkage, oververhitting of exploderen van de batterij.
De positieve pool en de negatieve pool
van de batterij niet met elkaar verbinden
door middel van een metalen voorwerp
(bijv. metaaldraad).
Draag of bewaar de batterij niet samen
met halskettingen, haarpinnen of andere
metalen voorwerpen.
Combineer geen oude en nieuwe batterijen of verschillende batterijtypes.
Gebruik geen batterijen die niet meer
bruikbaar zijn of die beschadigd zijn.
Dergelijke batterijen kunnen gaan lekken.
Gebruik geen oplaadbare batterijen.

Haal lege batterijen uit de afstandsbediening. De batterijen kunnen gaan lekken als u dat niet doet.

Sluit de unit alleen aan op een stopcontact dat aan het toegestane voltage voldoet. Indien nodig, controleer of het te
gebruiken stopcontact hieraan voldoet.
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LET OP!
Voeding
Wanneer u de unit lange tijd niet zal gebruiken, dient u de batterijen uit de afstandsbediening te halen. De batterijen
kunnen gaan lekken als u dat niet doet.
Gebruik nooit lekkende batterijen.
Wanneer u de unit lange tijd niet zal gebruiken, dient u de unit uit te schakelen
en te ontkoppelen. Als de unit lange tijd
op de netvoeding blijft aangesloten maar
niet wordt gebruikt, treedt aantasting van
isolatie op en dit kan stroomstoten, lekstroom of brand veroorzaken.
De unit mag alleen door middel van de
bijgeleverde netsnoer worden aangesloten.

Installatie
Houd het product vrij van stof, vocht, hoge temperaturen (meer dan 40 °C), en
trillingen, en stel de unit niet bloot aan
direct zonlicht.
Plaats de unit op een vlakke ondergrond. De unit kan ernstig beschadigd
raken en/of lichamelijk letsel veroorzaken als hij valt.
Zorg dat er 10 cm ruimte rondom de unit
is voor goede ventilatie.
Plaats de unit niet in de nabijheid van
vuur. Door dit wel te doen, kan brand
ontstaan.

Batterij
Zorg dat u alleen batterijen van het gespecificeerde type gebruikt.
Zorg dat de batterijen volgens de juiste
polariteit worden geïnstalleerd. Foutief
geïnstalleerde batterijen kunnen exploderen of gaan lekken, hetgeen verwondingen kan veroorzaken.
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Dit product werkt op batterijen. Gebruik
altijd batterijen zoals gespecificeerd of
daaraan gelijkwaardige. Door onjuist gebruik of onjuiste vervanging kunnen de
batterijen oververhit raken, scheuren of
exploderen en brand of verwondingen
veroorzaken. Gooi lege batterijen weg
volgens de regels van uw locale overheid.
Indien u nieuwe batterijen in de afstandsbediening plaatst, uitsluitend batterijen van het type R6 (AA) plaatsen.
Plaats de batterijen volgens de aangeduide polariteit.

Voordat u begint
Voordat u begint

Veiligheidsinstructies
Neem voor het gebruik van dit apparaat de volgende
punten in acht:
1. Neem contact op met uw dealer voor het
installeren, upgraden of repareren van dit
apparaat.

Het apparaat kan niet goed ventileren als het vlak
tegen de muur staat, wat kan leiden tot een
systeemstoring als gevolg van oververhitting.

10. Plaats het apparaat niet in ruimten met een hoge
vochtigheidsgraad, en vermijd blootstelling aan
regen.
Noch de hoofdunit en noch de stekker zijn
waterbestendig.

2. Dit apparaat niet heen en weer schudden of hard
aanstoten.
Dit apparaat kan beschadigd raken wanneer het
valt of er hard tegenaan wordt gestoten.

11. Het stopcontact dient zich in de nabijheid van
het product te bevinden en moet gemakkelijk
bereikbaar zijn.

3. Leg dit apparaat niet in een vriesvak of op een
locatie waar het wordt blootgesteld aan lage
temperaturen.
Door dat te doen, raakt het apparaat beschadigd of
zal slecht werken.

4. Houd dit apparaat op minstens 2 meter afstand
van radio’s, kantoorapparatuur, magnetrons,
airconditioners, etc.
Ruis van elektrische apparaten kan statische
elektriciteit en interferentie in andere apparaten
veroorzaken.

5. Plaats dit apparaat niet in een locatie waar het
blootstaat waterstofsulfide, fosfor, ammoniak,
zwavel, koolstof, zuren, vuil, giftige gassen, etc.
Door dat te doen kan er schade ontstaan, en de
normale levensduur van het apparaat kan
verkorten.

6. Spuit geen insectendodende middelen of
andere etherische stoffen op het apparaat, laat
objecten van rubber of vinyl nooit langdurig op
het apparaat liggen.
Door dat te doen kan het oppervlak van het
materiaal veranderen of afbladderen.

Geluidsafstemming
Dit apparaat kan de geluidsoverdracht automatisch
afstemmen om de helderheid te bevorderen. Nadat een
video-conferentiegesprek is gestart zal de afstemming
op de gespreksomgeving niet meteen gereed zijn, en
als gevolg daarvan kan het geluid af en toe wegvallen
of weergalmen. In dergelijke gevallen, tijdens het begin
van het video-conferentiegesprek, dienen de partijen
op hun beurt te spreken.

Verplaatsing van het apparaat
Verplaats dit apparaat niet terwijl de snoeren nog zijn
aangesloten. De snoeren kunnen daardoor namelijk
beschadigd raken.

Overig
•
•

De unit werkt niet tijdens stroomuitval.
De illustraties en screenshots in deze handleiding
dienen uitsluitend ter informatie en kunnen per
product van elkaar verschillen.

7. Houd magneetstripkaarten, zoals credit cards
en telefoonkaarten uit de buurt van de
microfoon.
De kaarten kunnen anders onbruikbaar worden.

8. Houd het apparaat uit de buurt van items die
elektromagnetische golven uitstralen of die
gemagnetiseerd zijn (hoogfrequentie
naaimachines, lasapparatuur, magneten, etc.).
Door dat te doen kan storing of schade ontstaan.

9. Houd het apparaat op minstens 10 cm afstand
van muren.

Bedieningshandleiding
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Voordat u begint

Databeveiliging

•

Wij adviseren om de veiligheidsmaatregelen die in dit
deel worden beschreven op te volgen, ter voorkoming
van het uitlekken van vertrouwelijke informatie.
Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade(s) die door onjuist gebruik van dit
apparaat zijn veroorzaakt.

•

Voorkomen van gegevensverlies
Maak van zowel de versleutelingscode als alle
informatie die in de contactlijst is opgeslagen een
reservekopie.

Voorkomen van uitlekken van gegevens
•

Plaats dit apparaat niet op een locatie waar het
zonder toestemming kan worden gebruikt of
verwijderd.
• Kies een geschikte locatie als er belangrijke
informatie op dit apparaat wordt opgeslagen.
• Sla geen vertrouwelijke persoonlijke gegevens op
in de unit.
• In de volgende situaties moet u van zowel de
versleutelingscode als de informatie die in de
contactlijst is opgeslagen een backup maken en de
fabrieksinstellingen van de unit herstellen
(Blz. 103).
– Voordat u de unit uitleent of weggooit
– Voordat u het apparaat in handen van derden
geeft
– Voordat u het apparaat laat repareren of
onderhouden
• Laat het apparaat uitsluitend repareren en
onderhouden door erkende monteurs.
In dit apparaat kunnen persoonlijke gegevens worden
gearchiveerd en opgeslagen (contactlijst,
versleutelingscode, gesprekshistorie, etc.). Teneinde
het uitlekken van de opgeslagen gegevens te
voorkomen, dienen alle gearchiveerde en opgeslagen
gegevens te worden verwijderd alvorens u dit apparaat
weggooit, uitleent of terugstuurt (Blz. 103).

Voorkomen van uitlekken van gegeven via het netwerk
•
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Sluit het apparaat alleen aan op een beveiligd
netwerk; dit garandeert dat persoonlijke
gesprekken vertrouwelijk blijven.

Bedieningshandleiding

•

Sluit het apparaat alleen aan op een goed beheerd
netwerk; dit voorkomt onbevoegde toegang.
Zorg dat op alle personal computers die zijn
aangesloten op de unit, up-to-date
beveiligingsvoorzieningen worden toegepast.
Gebruik een firewall om onrechtmatige toegang
vanaf internet te voorkomen.

Geheimhouding en publicatierecht
Bij installatie en in gebruikname van dit apparaat bent
u verantwoordelijk voor het in stand houden van
geheimhouding en gebruiksrechten van afbeeldingen
en overige gegevens (inclusief geluid dat door de
microfoon is opgevangen). Gebruik dit apparaat
dienovereenkomstig.

•

•

In het algemeen betekent geheimhouding "Een
wettelijke garantie dat uw persoonlijke gegevens
niet zullen worden geopenbaard, en het recht om
privé informatie te beschermen. Publicatierecht is
het recht om openbaring van gefotografeerde
gezichten en gestalten te verbieden wanneer
daartoe geen toestemming is verleend".
Wanneer de funktie Automatisch Beantwoorden is
ingeschakeld, zal de overdracht beginnen zodra
een video-conferentiegesprek is ontvangen. De
ontvanger van het video-conferentiegesprek zal de
overdracht beginnen zodra het
video-conferentiegesprek is ontvangen, ongeacht
tijdstip en wie er belt. Onthoud, dat als u de funktie
Automatisch Beantwoorden heeft ingeschakeld, u
het risico loopt van een onverwachts
video-conferentiegesprek en de mogelijkheid
bestaat dat onbevoegden uw privérechten
schenden of vertrouwelijke informatie verkrijgen.

Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen
Voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk
VOOR UW VEILIGHEID DIENT U DE VOLGENDE
TEKST ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN.
Bij dit apparaat is een 3-pins gegoten stekker
meegeleverd voor landen waarin 3-pins stekkers
gangbaar zijn. Als de zekering moet worden vervangen,
dient een nieuwe zekering te worden geplaatst en die
voldoet aan de ASTA of BSI - BS1362 normen.
Controleer of de zekering is voorzien van het ASTA
merkteken

of het

merkteken.

Als de stekker een zekeringdeksel heeft moet u die
eerst verwijderen en na het vervangen van de batterijen
weer terugplaatsen. Als het zekeringdeksel is
zoekgeraakt, mag u de stekker niet gebruiken voordat
een nieuw deksel is geplaatst. Een zekeringdeksel kunt
u aanschaffen bij uw Panasonic dealer.
ALS DE STEKKER NIET GESCHIKT IS VOOR DE IN
HET PAND AANWEZIGE STOPCONTACTEN, DIENT
DE ZEKERING TE WORDEN VERWIJDERD, DE
STEKKER TE WORDEN AFGESNEDEN EN BIJ HET
JUISTE AFVAL TE WORDEN WEGGEGOOID. ER IS
EEN HOOG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK ALS
DE AFGESNEDEN STEKKER IN EEN 13 AMP
STOPCONTACT WORDT GESTOKEN.

WAARSCHUWING
Dit apparaat moet worden geaard.
Hoe u de zekering moet terugplaatsen: open het
zekeringcompartiment met een schroevendraaier en
plaats de zekering en zekeringdeksel terug.

Alleen voor gebruikers in de Europese Unie
Informatie voor gebruikers betreffende het
verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen
en lege batterijen

Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met
het algemene huishoudelijke afval gemengd
mogen worden.
Voor een correcte behandeling, recuperatie
en recyclage van oude producten en lege
batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de
Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen correct te
verwijderen draagt u uw steentje bij tot hetbeschermen van waardevolle middelen en
tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op
het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen
en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw
plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit
afval kunnen boetes opgelegd worden in
overeenstemming met de nationale wetgeving.
Voor zakelijke gebruikers in de Europese
Unie
Neem voor het weggooien van elektrische
en elektronische apparatuur contact op met
uw leverancier voor verdere informatie.
Informatie over de verwijdering in andere
landen buiten de Europese Unie
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten
te verwijderen, neem dan contact op met uw
plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag
informatie over de correcte wijze om deze
producten te verwijderen.
Opmerking over het batterijensymbool
(beneden twee voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn
voor de betrokken chemische producten
vervuld.

Bedieningshandleiding
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Voorzorgsmaatregelen

Uitsluitend voor gebruikers in Duitsland
• Informatie betreffende het geluidsniveau, 3e
•

GPSGV: het maximale geluidsdrukniveau is 70 dB
(A) of minder conform EN ISO 7779.
Deze apparatuur is niet geschikt voor BildscharbV
video-werkstations.

Voor gebruikers buiten de Europese Unie

WAARSCHUWING
•

Dit is een klasse A produkt. In huishoudens
kan dit produkt radiostoring veroorzaken en
de gebruiker dient hiertegen adequate
maatregelen te nemen.

Uitsluitend voor gebruikers in Taiwan
Opmerking

•
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Dit product bevat een CR lithium
knoopcelbatterij. Wanneer dit product wordt
weggegooid, moet die batterij worden
verwijderd. Raadpleeg uw dealer voor meer
informatie.
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Voorbereiding

Informatie over accessoires
De volgende accessoires worden bijgeleverd:

Bijgeleverde accessoires
Accessoires
Netsnoer (met bijgeleverde aardaansluiting)

Aantal
Afhankelijk van land/regio

Afstandsbediening (Onderdeelnr.: N2QAYB000674)

1

Batterijen (droge batterij R6 [AA])

2

CD-ROM (inclusief handleidingen, etc.)

1

Opmerking

•
•

Het aantal en type van netsnoeren is afhankelijk van land/regio. Gebruik het netsnoer dat geschikt is
voor uw land/regio.
De productdocumentatie kan per land/regio verschillen.

Bedieningshandleiding
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Voorbereiding

Onderdelen en gebruik
Hoofdunit (voorkant)
A

E

B

F

C

G

D

H

LED voor stroomaanduiding
Geeft aan of de stroom aan of uit is. De LED brandt rood wanneer de stroom is ingeschakeld en gaat uit
als de stroom is uitgeschakeld.
Signaalontvanger van afstandsbediening
Ontvangt afstandsbedieningssignalen. Het maximale ontvangstbereik is ongeveer 8 m vanaf de voorkant
van de unit, en ongeveer 3 m in een hoek van 20° vanaf elke zijde, in totaal 40°.
Start toets
Druk op deze toets om handmatig video-conferentiegesprekken te beantwoorden (Blz. 34, Blz. 46).
End toets (Beeïndigen toets)
Druk op deze toets om een video-conferentiegesprek te beëindigen.
Power toets (AAN/UIT toets)
Schakelt de stroom in en uit (Blz. 28).
LED-status
Toont de gebruiksstatus van de unit (Blz. 22).
Home toets (Beginscherm toets)
Druk op deze toets voor weergave van het Beginscherm (Blz. 29).
One-Touch Connection toetsen (Direct kiezen toetsen) (met LED-indicaties)
Druk op een toets om een kiesnummer te selecteren uit de max. 5 mogelijkheden die op het Beginscherm
staan weergegeven (Blz. 35).
Opmerking

•
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Gedurende een video-conferentiegesprek kunt u alleen gebruik maken van de [Power] en [End]
toetsen.

Bedieningshandleiding

Voorbereiding

Hoofdunit (achterkant)

RS-232C aansluiting
Deze aansluiting kan niet worden gebruikt.
MIC aansluiting (MICROFOON aansluiting) (Blz. 24)
Voor aansluiting van een grensvlak boundary microfoon (optioneel) (Blz. 21).
Audio In L/R aansluiting (Blz. 24)
Voor aansluiting van standaard microfoons (niet geschikt voor grensvlak (boundary) microfoons).
LAN aansluiting (Blz. 24)
Voor aansluiting van een LAN kabel.
Camera Control aansluiting (Camera-aansluiting)
Niet beschikbaar.
Main aansluiting (Aansluiting voor hoofd-videocamera) (Blz. 24)
Sluit de hoofd-videocamera aan met een HDMI kabel.
Sub-camera aansluiting (Blz. 69)
Voor aansluiting van een tweede camera, de sub-videocamera, door middel van een HDMI kabel, en u op
die manier videobeelden kunt laten zien apart van de hoofd-videocamera.
RGB aansluiting (Blz. 65)
Voor aansluiting van een computer om PC-schermbeelden naar deelnemers te zenden.
HDMI aansluiting (Blz. 24)
Voor aansluiting van het TV-scherm via een HDMI kabel.
Component aansluiting (Aansluiting voor component videokabel) (Blz. 27)
Voor aansluiting van het TV-scherm via een component videokabel.
Audio Out L/R aansluiting
Voor het aansluiten van een versterker of luidsprekerbox (Blz. 27). Ook voor aansluiting van de
luidsprekers van een beeldscherm dat geen HDMI aansluiting voor audio output heeft (Blz. 27).
GND aansluiting (Aardingsaansluiting)
Voor aardingsaansluiting indien het netsnoer niet is aangesloten op een geaard stopcontact.
AC IN aansluiting (Netsnoeraansluiting) (Blz. 25)
Sluit hier het netsnoer op aan.

Bedieningshandleiding
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Afstandsbediening
Druk hierop om de sub-videocamerabeelden op zowel uw eigen
beeldscherm als dat van de andere partij te tonen tijdens een videoconferentiegesprek. Wanneer er geen video-conferentiegesprek
gaande is, worden de sub-videocamerabeelden alleen op uw eigen
beeldscherm getoond (Blz. 70).
Druk hierop om uw computerscherm
op zowel uw eigen beeldscherm als
dat van de andere partij te tonen
tijdens een video-conferentiegesprek.
Als er geen video-conferentiegesprek
gaande is, wordt het computerscherm
alleen op uw eigen beeldscherm
getoond (Blz. 66).

Druk op deze toets om informatie
over de andere partij, helpvenster en
tijdsduur tijdens een gesprek weer te
geven/te verbergen (Blz. 33).
Druk op deze toets om de layout van
het scherm te veranderen tijdens
een gesprek (Blz. 48).
Druk op deze toets om weer naar de
hoofd-videocamera te gaan nadat
de beelden van de computer of subvideocamera zijn getoond (Blz. 68,
71).

Druk op deze toets om de schermstandby modus te activeren (Blz. 22).

Druk op deze toets om het
Menuscherm weer te geven
(Blz. 30).

Druk op deze toets om videoconferentiegesprekken te beginnen
of om deze handmatig te
beantwoorden (Blz. 35, 46).

Druk op deze toets om een gesprek
te beëindigen.

Druk op deze toets om de cursor te
verplaatsen en items te selecteren.
Druk op deze toets om het
Beginscherm weer te geven
(Blz. 29).
Druk op deze toetsen om de functie
te kiezen die aan elke kleur is
toegewezen. Beschikbare functies
worden in het helpvenster
weergegeven (Blz. 29).
Druk op deze toets om de PTZ (pan,
tilt, zoom)-camera van de andere
partij te bedienen tijdens een videoconferentiegesprek (Blz. 56).
Druk op deze toets om de status van
de netwerkverbinding en
randapparatuur weer te geven
(Blz. 73).

Druk op deze toetsen om nummers te kiezen of instellingen in te voeren
die cijfers/lettertekens bevatten (Blz. 113).
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Druk op deze toets om het
geselecteerde item of de ingevoerde
informatie te bevestigen.
Druk op deze toets om naar het
vorige scherm te gaan.
Druk op deze toets om het volume
afte stellen. Druk op [+] voor harder
en op [-] voor zachter (Blz. 61).
Druk hierop om tijdens een gesprek
een toon (equalizer) instelling te
selecteren (Blz. 64).
Druk op deze toets om tijdens een
gesprek de microfoon te dempen,
zodat de andere partij uw stem niet
kan horen (Blz. 62).
Druk op deze toets om uw
contactlijst weer te geven. Deze
toets is beschikbaar als één van de
volgende schermen wordt
weergegeven:
• Beginscherm
• Menuscherm
• Computerscherm/beeld van subvideocamera (wanneer er geen
video-conferentiegesprek is)

Voorbereiding

Grensvlak (boundary) microfoon (optioneel accessoire)
Grensvlak (boundary) microfoon
(digitaal interface type)
(inclusief bijbehorende kabel.
Kabellengte: ca. 8,5 m)

A

B

Modelnr.: KX-VCA001
MIC Mute toets
Druk op deze toets om de microfoon uit te schakelen, zodat de andere deelnemers van het
video-conferentiegesprek niet kunnen horen wat u zegt (Blz. 62).
LED
Duiden de status aan van de grensvlak (boundary) microfoon.
Rood (brandt): de microfoon is gedempt.
Groen (brandt): er is live verbinding
Oranje (knippert met intervallen van 1 seconde): opstartfase
Uit: er vindt geen overdracht plaats of de microfoon is uitgeschakeld omdat de unit een multicast-gesprek
ontvangt.
Opmerking

•
•

Er kunnen maximaal 4 grensvlak (boundary) microfoons worden aangesloten.
Neem contact op met uw dealer voor informatie over optionele randapparatuur.

Bedieningshandleiding
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LED-status
De LEDs geven de status van de unit als volgt weer:
LED-status

*1

Status

Knippert BLAUW

•
•

Opstartfase
Niet in gebruik

Brandt BLAUW

•

Er is een video-conferentiegesprek bezig (geldt ook als u
een nummer kiest, een video-conferentiegesprek ontvangt, en bij beëindiging daarvan)

Brandt ORANJE

•

Zelfdiagnose in uitvoering.

Knippert ORANJE

•

Een verkeerde afstemming van de veldfrequentie*1 tussen
de unit en het beeldscherm. (Na 30 seconden stopt het
knipperen en zal de unit heropstarten in de veilige modus.)

Brandt ROOD

•
•

Er is een fout opgetreden.
Onderhoudswerkzaamheden gaande.

Knippert ROOD

•

Er is sprake van een ernstige fout.

Uit

•
•

De stroom is uitgeschakeld.
Scherm in standby modus

Apparaten zoals het beeldscherm of de videocamera werken meteen specifieke veldfrequentie dat bepaald wordt door hun
videoformaat. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie over de veldfrequentie.

Scherm in standby
Wanneer er geen video-conferentiegesprek bezig is, en u de unit of afstandsbediening meer dan 10 minuten
(fabrieksinstelling) niet gebruikt, of als u op [Video Out On/Off] van de afstandsbediening heeft gedrukt, zet
de unit het scherm in standby modus. Videogegevens naar het scherm worden onderbroken en de status-LED
gaat uit.
De standby modus van het scherm eindigt zodra de unit of afstandsbediening wordt gebruikt of wanneer u een
video-conferentiegesprek ontvangt.
Opmerking

•

Als de standby modus van het scherm afloopt en er geen beeld zichtbaar is, is het beeldscherm of de
videocamera mogelijk ingesteld op energiebesparing. Controleer de handleiding van elk apparaat voor
meer informatie over de energiebesparingsinstellingen.

Opmerking

•
•
•
•
•
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U kunt de tijdsduur voordat de unit in standby modus gaat veranderen (Blz. 89).
De unit zal niet in standby modus gaan tijdens beeldweergave van een computerscherm of een
sub-videocamera, zelfs niet als de unit of afstandsbediening een bepaalde tijd ongebruikt blijft.
Wanneer de unit of de afstandsbediening in gebruik is en de standby modus van het scherm afloopt,
zal het Beginscherm worden weergegeven.
Als op de unit of de afstandsbediening een toets wordt ingedrukt om de standby modus van het scherm
te beëindigen, wordt de eigenlijke funktie van die toets in dat geval niet uitgevoerd.
Als de standby modus van het scherm ingaat terwijl u bezig bent met wijzigen van informatie in de
contactlijst of in een ander venster, zullen nog niet opgeslagen wijzigingen verloren gaan.
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•

Het duurt ongeveer 7 seconden om naar het standby scherm terug te keren. (De tijdsduur kan variëren
afhankelijk van het soort beeldscherm dat u gebruikt.)
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De unit aansluiten

Opmerking

•

Dit deel beschrijft hoe u de hoofd-videocamera, het
beeldscherm, de microfoon, de LAN-kabel en netsnoer
moet aansluiten.

Als uw beeldscherm niet met HDMI
compatibel is, gebruik dan een
componentkabel (Blz. 27). Omdat
geluidssignalen niet via een
componentkabel worden verzonden, moet
u een versterker/luidspreker aansluiten
(Blz. 27) of gebruik de luidsprekers van
het beeldscherm (Blz. 27).

3. Aansluiten van een microfoon.

E
F
Naar een geaard
stopcontact

Naar een router

C
A
D

B

Grensvlak (boundary) microfoon (optioneel)
Sluit de grensvlak (boundary) microfoon aan op de
MIC-aansluiting op de achterkant van de unit met
behulp van de bijbehorende kabel (C).
• Gebruik alleen de bijbehorende kabel.
• Duw en draai de connector van de bijbehorende
kabel totdat die vastklikt. Als de connector niet
vastklikt, probeer de kabel dan andersom aan
te sluiten.
Standaard microfoon
Sluit de microfoon aan op de Audio In L/R
aansluiting op de achterkant van de unit met behulp
van een stereo pin-plug kabel (D) na versterking
van het signaal naar lijnniveau door middel van een
microfoonversterker.
• Sluit de microfoon op de juiste manier aan, als
volgt:
– Linker kanaal ® L
– Rechter kanaal ® R
Opmerking

Naar willekeurig
apparaat

Naar een beeldscherm

•

Opmerking

•

Gebruik alleen de bijbehorende netsnoer.

Opmerking

•

Lees eerst de instructiehandleidingen van de
apparaten die u gaat aansluiten.

1. Aansluiten van de hoofd-videocamera.
• Sluit de hoofd-videocamera via een
HDMI-kabel (A) aan op de Main aansluiting op
de achterkant van de unit.

4. Aansluiten op het netwerk.
• Sluit een router aan op de LAN-aansluiting op
de achterkant van de unit met behulp van een
LAN-kabel (E) van categorie 5 of hoger.
Opmerking

•
•

2. Aansluiten van het beeldscherm.
• Sluit het beeldscherm via een HDMI-kabel (B)
aan op de HDMI-aansluiting op de achterkant
van de unit.
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Wanneer zowel een grensvlak (boundary)
microfoon als standaard microfoon worden
aangesloten, kunnen beide microfoons
tegelijkertijd worden gebruikt.

•

Stel de hub/router in op Auto Negotiation
modus.
Als het systeem is ingesteld op 100M Full
Duplex, moet de systeeminstelling worden
veranderd. Raadpleeg uw dealer voor meer
informatie.
Niet aansluiten op een hub/router die is
ingesteld op Half Duplex.

Voorbereiding

•

Raadpleeg de handleiding van uw router en
DCE voor gedetailleerde informatie.

Ook kunnen grensvlak (boundary) microfoons en
standaard microfoons tegelijkertijd worden gebruikt.

5. Steek de bijbehorende netsnoer (F) in de AC
IN-aansluiting op de achterkant van de unit.
• Gebruik alleen de bijbehorende netsnoer.

6. Steek de netsnoer in het stopcontact.
• Zorg dat het stopcontact gemakkelijk
bereikbaar is.

Voorbeelden van systeemopstelling
Beeldscherm en hoofd-videocamera
Plaats het beeldscherm en de hoofd-videocamera
samen op dezelfde plek.

Opmerking

•

Plaats de grensvlak (boundary) microfoon op
minstens 1 m afstand van het beeldscherm en
de luidsprekers.
Sluit niet meer dan 4 grensvlak (boundary)
microfoons aan. Als u dat wel doet, zal geen van
de grensvlak (boundary) microfoons nog
werken.
Wanneer 2 of meer grensvlak (boundary)
microfoons zijn aangesloten, en u het geluid in
stereo naar de andere partij wilt versturen,
moeten de instellingen handmatig worden
geconfigureerd (Blz. 91).
Als u bent aangesloten op een MCU of een
niet-Panasonic videoconferentie systeem,
wordt het geluid in mono naar de andere partij
verstuurd.

•

•

•

Het bereik van iedere microfoon (de radius van de cirkel
met een microfoon in het centrum) varieert afhankelijk
van de omgeving en het aantal microfoons dat wordt
gebruikt. Plaats de microfoons zoals in de
onderstaande tabel wordt aangegeven.

Opmerking

•

Als u luidsprekers gebruikt, raadpleeg dan
"Aansluiten van versterker/
luidspreker" (Blz. 27).

Grensvlak (boundary) microfoons
Er kunnen maximaal 4 grensvlak (boundary)
microfoons achter elkaar worden aangesloten. De
grensvlak (boundary) microfoons hebben geen aparte
aansluitingen voor input en output.

Geluidsniveau/
Microfoon

Stille
ruimte
(40
dBspIA)

Normale
ruimte
(45
dBspIA)

Lawaaierige ruimte
(50
dBspIA)

1

Ongeveer
3m

Ongeveer
2,2 m

Ongeveer
1,2 m

2

Ongeveer
2,8 m

Ongeveer
1,5 m

Ongeveer
1m

3

Ongeveer
2,3 m

Ongeveer
1,3 m

—

4

Ongeveer
2m

Ongeveer
1,1 m

—
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Voorbeelden van opstelling (een normale ruimte)
(de grijze cirkel geeft het bereik van de microfoons aan):
4m
Microfoon

4m
Microfoon

Beeldscherm
4m
4m

Microfoon
Microfoon

Beeldscherm
4m

4m

Microfoon

Microfoon

4m
4m

Microfoon

Microfoon
4m
Microfoon
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Beeldscherm

4m
Microfoon

Beeldscherm

Voorbereiding

Aansluiten van versterker/luidspreker
Dit deel beschrijft hoe u een versterker/luidspreker kunt
aansluiten.

In dat geval zullen beeldoriëntatie en geluid bij
de andere partij niet met elkaar overeenkomen.

Het beeldscherm aansluiten via een
componentkabel
Als uw beeldscherm geen HDMI-aansluiting heeft, sluit
het dan aan met behulp van een componentkabel.

1. Sluit de versterker/luidspreker aan op de Audio Out
L/R aansluiting op de achterkant van de unit met
behulp van een stereo pin-plug kabel.
Opmerking

•

•

Sluit de versterker/luidspreker correct aan,
als volgt:
– Linker kanaal ® L
– Rechter kanaal ® R
Voor meer informatie over de versterker of
luidspreker dient u de documentatie van de
betreffende apparaten te raadplegen.

1. Sluit het beeldscherm aan op de Component
aansluiting op de achterkant van de unit met behulp
van een componentkabel.
Opmerking

•

Sluit de luidsprekers van het beeldscherm aan
op de Audio Out L/R aansluiting (Blz. 19) op de
achterkant van de unit met behulp van een
stereo pin-plug kabel.

Voorbeeld van opstelling:
Plaats de luidsprekers aan weerszijden van het
beeldscherm, als volgt:

Luidspreker

Microfoon

Beeldscherm
Hoofdvideocamera
Luidspreker

Opmerking

•

Plaats de luidsprekers aan weerszijden van het
beeldscherm. Als u de luidsprekers achter het
scherm plaatst, kan de ruimtelijke links/rechts
richting van de microfoon worden omgedraaid.
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De stroom AAN/UIT zetten
Opmerking

•
1

Zorg dat de randapparatuur (bijv. TV-scherm, hoofd-videocamera) is ingeschakeld.
Druk op de [Power] toets op de voorkant van de unit.
• De AAN/UIT LED en alle LEDs van de One-Touch
Connection toetsen gaan branden. Vervolgens gaan
de LEDs van de One-Touch Connection toetsen uit,
de Status LED knippert langzaam blauw, en het Beginscherm wordt weergegeven.

•

28

De LED van de AAN/UIT toets zal niet branden wanneer de stroom is uitgeschakeld.
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Schermweergave
Beginscherm (inactief scherm)
Dit scherm verschijnt wanneer de stroom wordt ingeschakeld. Verschijnt ook na indrukken van de [Home]
toets op de unit of op de afstandsbediening.

A
B

C
F

D
E
Hoofd-videocamera beeld
Toont het beeld van de hoofd-videocamera.
Unit informatie
De weergegeven informatie wordt bepaald door de geselecteerde verbindingsmodus (Blz. 101).
IP-modus: verbindingsmodus, naam van de unit, IP-adres (in geval van een SIP-server [Blz. 102], de
SIP-gebruikersnaam), maximale bandbreedte, en status van versleuteling.
Opmerking

•

Wanneer u een lokale locatie selecteert (Blz. 111), zal de bijbehorende informatie worden
weergegeven. De weergegeven informatie wordt bepaald door de verbindingsmodus van de lokale
locatie (Blz. 108).

IP-modus: verbindingsmodus, naam van de lokale locatie, IP-adres (in geval van een SIP-server
[Blz. 102], de SIP-gebruikersnaam), maximale bandbreedte, en status van versleuteling.
• Als de naam van de lokale locatie of de SIP-gebruikersnaam langer is dan kan worden
weergegeven, zullen die worden verkort en eindigen met "...".
Groep/Locatie
Toont de naam/groepsnaam zoals toegewezen aan de Direct kiezen (One-Touch Connection) toetsen 1
t/m 5. Als de naam langer is dan kan worden weergegeven, zal die worden verkort en eindigen met "...".
ID-code van afstandsbediening
Toont de identificatiecode van de afstandsbediening van de unit wanneer die is ingesteld (Blz. 93).
Gids
Toont de gebruiksmogelijkheden die u via de afstandsbediening kunt uitvoeren.
Status indicatie
De status van de unit wordt weergegeven door middel van een icoon.
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Icoon

Status
De microfoon is gedempt (Mute).
Opmerking

•

Als de MIC detectie instelling via systeeminstellingen (Blz. 88) is uitgeschakeld,
zal de icoon niet worden weergegeven, zelfs niet als de grensvlak (boundary) microfoon is uitgeschakeld.

Netwerk, server (elk type) of randapparatuur is foutief aangesloten (geen verbinding, storing, etc.).
Opmerking

•

Als de MIC detectie instelling via systeeminstellingen (Blz. 88) is uitgeschakeld,
zal de icoon niet worden weergegeven, zelfs niet als de grensvlak (boundary) microfoon is afgekoppeld. Echter, als er geen verbindingen zijn of als er fouten in
andere apparaten zoals de LAN kabel zijn opgetreden, zal de icoon worden weergegeven.

Menuscherm (inactief scherm)
Dit scherm wordt weergegeven wanneer [Menu] wordt ingedrukt op de afstandsbediening. Toont
gebruiksmogelijkheden die u kunt uitvoeren en instelbare instellingen.

A
B
D

E
C
Hoofd-videocamera beeld
Toont het beeld van de hoofd-videocamera.
Unit informatie
De weergegeven informatie wordt bepaald door de geselecteerde verbindingsmodus (Blz. 101).
IP-modus: verbindingsmodus, naam van de unit, IP-adres (in geval van een SIP-server [Blz. 102], de
SIP-gebruikersnaam), maximale bandbreedte, en status van versleuteling.
Opmerking

•

30

Wanneer u een lokale locatie selecteert (Blz. 111), zal de bijbehorende informatie worden
weergegeven. De weergegeven informatie wordt bepaald door de verbindingsmodus van de lokale
locatie (Blz. 108).
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Voorbereiding

•

IP-modus: verbindingsmodus, naam van de lokale locatie, IP-adres (in geval van een SIP-server
[Blz. 102], de SIP-gebruikersnaam), maximale bandbreedte, en status van versleuteling.
Als de naam van de lokale locatie of de SIP-gebruikersnaam langer is dan kan worden
weergegeven, zullen die worden verkort en eindigen met "...".

Gids
Toont de gebruiksmogelijkheden die u via de afstandsbediening kunt uitvoeren tijdens het uitvoeren van
funkties of instellingswijzigingen.
Menulijst
Toont de uiteenlopende funktiemogelijkheden en instelbare instellingen.
Status indicatie
De status van de unit wordt weergegeven door middel van een icoon (Blz. 29).
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Video-conferentiegesprek scherm
B

A

C

F

D

G

E
Informatie over de andere partij
Indien vastgelegd in de contactlijst: de naam/groepsnaam van de andere partij wordt weergegeven.
Indien niet vastgelegd in de contactlijst: het IP-adres, de SIP URI
(SIP-gebruikersnaam@SIP-domeinnaam), de hostnaam (bijv. www.voorbeeld.com), het
MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres, of de SIP-gebruikersnaam van de MCU@IP-adres van de andere
partij wordt weergegeven. Als u en de andere partij hetzelfde SIP-domein gebruiken, zal alleen de
SIP-gebruikersnaam worden weergegeven, dus niet de SIP URI.
Videobeeld
Toont het videobeeld van de andere partij, uw eigen videobeeld, of het videobeeld vanaf een tweede bron
zoals een computerscherm of een sub-videocamera (Blz. 65, Blz. 69).
Subscherm
Afhankelijk van de schermlayout, uw eigen videobeeld of die van de andere partij, worden hier de
videobeelden getoond (Blz. 48, Blz. 50, Blz. 53).
Duur
Toont de tijdsduur van het huidige video-conferentiegesprek.
Opmerking

•

De tijdsduur blijft op 99u59m staan, zelfs als het video-conferentiegesprek de duur van 100 uren
overschrijdt.

Gids
Toont de gebruiksmogelijkheden die u via de afstandsbediening kunt uitvoeren.
Netwerkstatus-indicatie
Het aantal staafjes in de icoon geeft aan in welke mate het netwerk is belast.
De icoon verandert als volgt:
0 staafjes (
1 staafje (

): Het netwerk is sterk overbelast.
): Het netwerk is overbelast.

2 staafjes (

): Het netwerk is normaal belast.

3 staafjes (

): Het netwerk is niet belast.

Opmerking

•
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Als in de icoon continu 0–1 staafjes oplichten, dient u contact op te nemen met uw
netwerkbeheerder.
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•

Tijdens een video-conferentiegesprek met meerdere partijen is de icoon bij alle partijen zichtbaar,
doch niet op uw eigen beeldscherm.
• U kunt bepalen of u de icoon wel of niet verschijnt. Deze instelling beïnvloedt alle weergegeven
beelden (exclusief uw eigen beeldweergave) (Blz. 89). Bijvoorbeeld, als de icoon-weergave is
ingeschakeld, zal de icoon bij alle partijen op het beeldscherm verschijnen, maar niet op uw eigen
beeldscherm. Echter, de icoon zal niet worden weergegeven als de icoon-weergave is
uitgeschakeld.
Status indicatie
De status van de unit wordt weergegeven door middel van een icoon (Blz. 29).
Opmerking

•
*1

Door telkens op [Full Screen] van de afstandsbediening te drukken, kunt u de informatie van de andere
partij, tijdsduur, netwerkstatus-indicatie*1 en gids verbergen of weergeven.

Als u op [Full Screen] drukt en de icoon niet in beeld verschijnt, dan is de netwerkstatus-indicatie uitgeschakeld.
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Een video-conferentiegesprek starten
E

e

n

v

Een video-conferentiegesprek starten

i

U kunt op de volgende manieren een video-conferentiegesprek starten.

d

e

Opmerking

o

•

-

c

o

•
•

n

f

e

•

r

e

•

n

t

•
•

i

e

g

e

s

•

p

r

e

•

k

s

•

t

a

•

r

t

Gedurende een video-conferentiegesprek zijn de volgende funkties niet mogelijk:
– De [Menu] funktie om het Menuscherm te tonen.
– De [Contact] funktie om de Contactenlijst te tonen.
Zorg dat de randapparatuur (bijv. TV-scherm, hoofd-videocamera) is ingeschakeld.
Als een gebelde partij een video-conferentiegesprek niet binnen ca. 60 seconden beantwoordt, zal het
gesprek automatisch worden beëindigd.
2-Party/3-Party/4-Party video-conferentiegesprekken kunnen tot stand gebracht worden via de
Uitgaande Gesprekshistorie.
Via de inkomende gesprekshistorie kunnen alleen 2-Party video-conferentiegesprekken tot stand
worden gebracht.
U kunt geen partijen toevoegen aan een al bestaand video-conferentiegesprek.
Als tijdens een 3-Party/4-Party video-conferentiegesprek ook maar één partij het
video-conferentiegesprek beëindigt, zal ook de verbinding tussen de andere partijen worden
verbroken.
Een video-conferentiegesprek zal alleen plaatsvinden met de partijen die het gesprek hebben
beantwoord. Bijvoorbeeld, als slechts één partij een 4-Party video-conferentiegesprek beantwoordt,
zal het video-conferentiegesprek starten als een 2-Party video-conferentiegesprek.
3-Party/4-Party video-conferentiegesprekken kunnen mogelijk niet plaatsvinden afhankelijk van
bandbreedte-instellingen (Blz. 87, Blz. 108).
Video-conferentiegesprekken kunnen uitsluitend via een SIP server tot stand worden gebracht door
middel van een SIP URI als u in IP-modus werkt en als de SIP instellingen correct zijn.
Wanneer u verbinding maakt met niet-Panasonic videoconferentie systemen, kunt u alleen 2-Party
video-conferentiegesprekken beginnen.

e

n

Verbinding maken via verkort kiezen (2-Party Conferentie/3-Party
Conferentie/4-Party Conferentie)
Opmerking

•

34

Om verbinding te maken via Verkort kiezen, moet elk verkort kiesnummer geprogrammeerd zijn
"Snelkiezen" in de contactlijst (Blz. 80).
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Verbinding maken vanuit het Beginscherm (Bediening via de hoofdunit)
1
2

Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

1

2

3

4

Druk op [One-Touch Connection] (1 t/m 5).
De LED van de door u ingedrukte Direct kiezen
toets gaat branden.
• De informatie die bij de geselecteerde Direct kiezen toets hoort zal worden weergegeven.

•

3

Druk op [Start] om het gesprek te starten.

4

Wanneer u het gesprek wilt beëindigen, druk op
[End].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Verbinding maken vanuit het Beginscherm (Bediening via de afstandsbediening)
1

Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

2

Gebruik de cijfertoetsen om een Direct kiezen toetsnummer (1 t/m 5) in te voeren.
• De informatie die bij de geselecteerde Direct kiezen
toets hoort zal worden weergegeven.

3

4

1
2

3

Druk op [Start] om het gesprek te starten.
• U kunt het gesprek ook starten door op [Enter] te drukken.
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4

36

Wanneer u het gesprek wilt beëindigen, druk op [End].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Verbinding maken vanuit het Menuscherm (Bediening via de afstandsbediening)
Opmerking

•

Vanuit het Menuscherm kunt u een video-conferentiegesprek starten door middel van max. 300
Verkorte kiesnummers (1 t/m 300). (Vanuit het Beginscherm kunt u een video-conferentiegesprek
starten door middel van max. 5 Direct kiezen toetsen [1 t/m 5].)

1

Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2

Selecteer "Contactlijst" met behulp van [ ][ ] daarna
op [Enter] drukken.
• Het Contactlijst-scherm wordt weergegeven.
Opmerking

•

Als u op [G] drukt, zal het Contactlijst-modificatiescherm worden weergegeven en kan de invoer worden gewijzigd (Blz. 81).

3

Druk op [Y].
• Het Verkort kiezen scherm wordt weergegeven. De invoergegevens worden op volgorde van verkort kiesnummer weergegeven.

4

Gebruik de cijfertoetsen om een Verkort kiesnummer (1 t/
m 300) in te voeren.

5

Druk op [Start] om het gesprek te starten.

6

Wanneer u het gesprek wilt beëindigen, druk op [End].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

1
5
2

6
3

4
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Een video-conferentiegesprek starten

Verbinding maken vanuit de Contactlijst (2-Party Conferentie/
3-Party Conferentie/4-Party Conferentie)
Opmerking

•
•

Als u de contactlijst wilt gebruiken om een video-conferentiegesprek tot stand te brengen, moet u eerst
contactgegevens in de contactlijst vastleggen (Blz. 80).
Als "IP-adres" is ingesteld op "Auto" in het netwerkinstellingen scherm (Blz. 85), zal het IP-adres
van de unit automatisch via een DHCP-server worden verkregen, en kan daarom veranderen in een
ander IP-adres dan zoals die aan het contact in de contactlijst toebehoort. In zulke gevallen, als de
andere partij probeert u op te bellen via het IP-adres dat in zijn/haar contactlijst staat, zal het gesprek
niet worden verbonden. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie.

1

Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2

Selecteer "Contactlijst" met behulp van [ ][ ] daarna op [Enter] drukken.
• Het Contactlijst-scherm wordt weergegeven. De invoergegevens worden in de index tabs gegroepeerd
en in alfabetische volgorde op "Groep/Locatie"
weergegeven.

1
4
2, 3

3

Opmerking

•
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U kunt het Contactlijst-scherm ook openen door
te drukken op [Contact] terwijl de volgende
schermen worden weergegeven:
– Beginscherm
– Menuscherm
– Computerscherm/beeld van sub-videocamera (wanneer er geen video-conferentiegesprek is)
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3

Selecteer de partij die verbinding wil maken met behulp
van [ ][ ].
• U kunt de index tabs naar voren en naar achteren
doorbladeren met behulp van [ ][ ]. (Index tabs
waarin geen invoergegevens staan zullen worden
overgeslagen.)
• Druk op een numerieke toets op de afstandsbediening om naar de index tab te gaan die aan die toets
is toegewezen, zoals hieronder is aangegeven.
Numerieke toets

Index tab

1

–

2

ABC

3

DEF

4

GHI

5

JKL

6

MNO

7

PQRS

8

TUV

9

WXYZ

0

0-9
-&!/

#

–

4

Druk op [Start] om het gesprek te starten.

5

Wanneer u het gesprek wilt beëindigen, druk op [End].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Opbellen door rechtstreeks een adres in te voeren
U kunt een video-conferentiegesprek tot stand brengen door het IP-adres, de SIP URI (of
SIP-gebruikersnaam), of het MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres in te voeren.
1

Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2

Selecteer "Handm. Kiezen" met behulp van [
na op [Enter] drukken.
• Het Invoerscherm wordt weergegeven.

][

] daar-

1
7
2-5

6

3

Selecteer "Multipunt" met behulp van [

4

Selecteer een van de volgende waarden met behulp van
[ ][ ].
2-Party video-conferentiegesprek: "Nee"
3-Party video-conferentiegesprek: "2 loc."
4-Party video-conferentiegesprek: "3 loc."

][

].

Opmerking

•

5

40

Wanneer u verbinding maakt met een MCU of een
niet-Panasonic videoconferentie systeem, kunt u
geen 3-Party/4-Party video-conferentiegesprekken
beginnen.

Selecteer "Locatie 1", "Locatie 2", "Locatie 3" met behulp
van [ ][ ].
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6

Voer het IP-adres, de SIP URI (of SIP-gebruikersnaam), of
het MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres in.
Opmerking

•

•

•

•

Als er na een punt in het IP-adres 1 of 2 cijfers staan,
voer deze dan als zodanig in. Dus bijv. niet [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]
Om een video-conferentiegesprek te initiëren door
invoeren van een SIP URI (SIP-gebruikersnaam@SIP-domeinnaam), moet u "SIP Server" instellen op "AAN" en specificeer het "SIP Server
Adres", "SIP-gebruikersnaam", en "SIP Domeinnaam". Ook dient u, indien nodig, "Digest Authenticatie", "Authenticatie ID", en "Authenticatiewachtwoord" te specificeren (Blz. 102). Raadpleeg
uw netwerkbeheerder voor meer informatie.
Voor een video-conferentiegesprek binnen uw eigen
SIP-domein kunt u de SIP-gebruikersnaam van de
andere partij invoeren. Als de andere partij zich niet
in uw SIP-domein bevindt, moet u naast diens
SIP-gebruikersnaam ook diens SIP-domeinnaam opgeven.
Als u geen SIP-domeinnaam invoert, zal uw eigen
SIP-domeinnaam automatisch aan het adres worden
toegevoegd om het gesprek tot stand te brengen.
Wees voorzichtig als u contactinformatie invoert, dit
om te voorkomen dat een verkeerde partij wordt opgebeld.
Voor het invoeren van een SIP URI kunt u de volgende tekens gebruiken:
SIP-gebruikersnaam: alfanumerieke tekens, symbolen . = * + _ - $ ! ? / ' ( ) (max. 60 tekens)
SIP-domeinnaam: alfanumerieke tekens, symbolen .
- (max. 128 tekens)

•

Voer een waarde in die voldoet aan de RFC-normen.
Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.
Als u het MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres gaat
invoeren om een video-conferentiegesprek tot stand
te brengen, moet "SIP Server" zijn ingesteld op
"UIT" (Blz. 102).
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•

•
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Voor het invoeren van een MCU-vergaderzaalnummer kunt u de volgende tekens gebruikten:
Alfanumerieke tekens, symbolen . = * + _ - $ ! ? /
' ( ) (max. 60 tekens)
U kunt de contactlijst raadplegen als u IP-adressen,
de SIP URI (of SIP-gebruikersnaam) of het
MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres gaat invoeren. Volg hiertoe de onderstaande procedure (U
kunt overigens geen bestemming invoeren met behulp van de Gesprekshistorie.):
1. Druk op [G].
• Het Contactlijst-scherm wordt weergegeven.
2. Gebruik [ ][ ] om het gewenste contact te
selecteren.
• U kunt [ ][ ] of de numerieke toetsen van
de afstandsbediening gebruiken om de
weergegeven tab te selecteren (Blz. 39).
3. Druk op [Enter].
• Het beeldscherm keert terug naar het invoerscherm.

7

Druk op [Start] om het gesprek te starten.
• U kunt het gesprek ook starten door op [Enter] te drukken.

8

Wanneer u het gesprek wilt beëindigen, druk op [End].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Verbinding maken vanuit de Gesprekshistorie
U kunt een video-conferentiegesprek beginnen vanuit de Gesprekshistorie. De Gesprekshistorie is verdeeld
in uitgaande en inkomende gesprekken. De laatste 30 geïnitieerde en ontvangen video-conferentiegesprekken
worden opgeslagen in de Uitgaande en Inkomende Gesprekshistorie. Informatie zoals de contactnaam of het
IP-adres (of hostnaam)/SIP URI/MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres/SIP-gebruikersnaam van de
MCU@IP-adres, de datum en tijd, de gespreksduur, en het resultaat van het gesprek wordt voor ieder gesprek
weergegeven op het Uitgaande Gesprekshistorie scherm en Inkomende Gesprekshistorie scherm. Als het
IP-adres/SIP URI/MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres of een item in de Gesprekshistorie in de contactlijst
is verwijderd of gewijzigd, zal de contactnaam worden vervangen door het IP-adres/SIP URI/
MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres.
Opmerking

•

•

Als u in IP-modus werkt, en u wilt een video-conferentiegesprek initiëren door invoeren van een SIP
URI (SIP-gebruikersnaam@SIP-domeinnaam), moet u "SIP Server" instellen op "AAN" en
specificeer het "SIP Server Adres", "SIP-gebruikersnaam", en "SIP Domeinnaam". Ook dient u,
indien nodig, "Digest Authenticatie", "Authenticatie ID", en "Authenticatiewachtwoord" te
specificeren (Blz. 102). Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.
Als u en de andere partij dezelfde SIP-domeinnaam gebruiken, zal alleen de SIP-gebruikersnaam
worden weergegeven in de Gesprekshistorie, dus niet de SIP URI
(SIP-gebruikersnaam@SIP-domeinnaam).

Uitgaande Gesprekshistorie:
• 2-Party/3-Party/4-Party video-conferentiegesprekken kunnen tot stand gebracht worden via de Uitgaande
Gesprekshistorie.
• Wanneer u verbinding maakt met niet-Panasonic videoconferentie systemen, kunt u alleen 2-Party
video-conferentiegesprekken beginnen met behulp van de Uitgaande Gesprekshistorie.
• Voor video-conferentiegesprekken die via de contactlijst zijn geïnitieerd, zal de contactnaam worden
weergegeven. Voor video-conferentiegesprekken die via invoeren van een IP-adres/SIP URI/
MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres zijn geïnitieerd (Blz. 40), zal die informatie worden weergegeven.
(Zelfs als er een bijbehorende naam in de contactlijst aanwezig is, zal die informatie worden weergegeven.)
• Als opeenvolgende video-conferentiegesprekken telkens richting hetzelfde adres worden geïnitieerd, zal
alleen het laatste gesprek in de Uitgaande Gesprekshistorie verschijnen.
Inkomende gesprekshistorie:
• Via de inkomende gesprekshistorie kunnen alleen 2-Party video-conferentiegesprekken tot stand worden
gebracht.
• Als het IP-adres/SIP URI/MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres van de beller in de contactlijst aanwezig
is, zal de contactnaam worden weergegeven. In het andere geval wordt het IP-adres (of de hostnaam)/
SIP URI/MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres/SIP-gebruikersnaam van de MCU@IP-adres
weergegeven.
• Afhankelijk van het type MCU kan een video-conferentiegesprek eerder binnenkomen via een
SIP-gebruikersnaam@IP-adres dan via een MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres. In dat geval kunt u niet
naar het vergaderzaalnummer van de MCU bellen vanuit deze Inkomende Gesprekshistorie.
• Als opeenvolgende video-conferentiegesprekken telkens richting hetzelfde adres worden geïnitieerd, zal
alleen het laatste gesprek in de Uitgaande Gesprekshistorie verschijnen.
• U kunt geen video-conferentiegesprek starten door middel van een hostnaam die in de inkomende
Gesprekshistorie wordt weergegeven.
• Het is mogelijk dat u geen video-conferentiegesprekken met SIP URI’s (of SIP-gebruikersnamen) vanuit
de Inkomende Gesprekshistorie kunt initiëren als er bijv. niet aan de RFC eisen wordt voldaan. In dit geval
dient u contact op te nemen met uw netwerkbeheerder.
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1

Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2

Selecteer "Belgeschied." met behulp van [ ][ ] daarna
op [Enter] drukken.
• Het Uitgaande Gesprekshistorie-scherm verschijnt.

Opmerking

•

•

•

•
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Het resultaat van het video-conferentiegesprek
wordt als volgt in de kolom "Resultaat" weergegeven:
–
: het video-conferentiegesprek werd tot stand
gebracht.
–
: het video-conferentiegesprek werd niet tot
stand gebracht.
Druk op [G] om naar het scherm van de Inkomende
Gesprekshistorie te gaan. U kunt tussen de Inkomende Gesprekshistorie en Uitgaande Gesprekshistorie schakelen door op [G] te drukken.
In de Inkomende Gesprekshistorie zal, als een partij
niet in uw contactlijst staat geregistreerd, het
IP-adres (of de hostnaam)/SIP URI (of SIP-gebruiksersnaam) van die partij worden weergegeven.
In de Uitgaande Gesprekshistorie zal, als een partij
in uw contactlijst staat geregistreerd, de contactnaam worden weergegeven. Echter, wanneer u belt
door middel van het invoeren van een IP-adres, SIP
URI (of SIP-gebruikersnaam) of een MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres (Blz. 40), zal de ingevoerde
informatie van die partij worden weergegeven, zelfs
als deze in uw contactlijst staat geregistreerd.
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•

•

3

Wanneer een contact in de Inkomende Gesprekshistorie onlangs aan uw contactlijst is toegevoegd,
dan zal de Inkomende Gesprekshistorie worden bijgewerkt en in het vervolg de bijbehorende informatie
van dat contact weergeven.
Wanneer een partij wordt geselecteerd die niet in uw
contactlijst staat geregistreerd, zal als u op [B] drukt
het contactlijst-registratiescherm worden weergegeven en kan een nieuw contact worden geregistreerd
(Blz. 82). Als een hostnaam in de kolom "Locatie" wordt weergegeven, kan de partij niet in uw
contactlijst worden geregistreerd. Ook kunt u mogelijk geen SIP URI (of SIP-gebruikersnaam) registreren vanuit de Inkomende Gesprekshistorie als er
bijv. niet aan de RFC eisen wordt voldaan. In dit geval dient u contact op te nemen met uw netwerkbeheerder.

Selecteer de partij die verbinding wil maken met behulp
van [ ][ ].
Opmerking

•

Als u op [Enter] drukt, worden de Gesprekshistorie-details weergegeven.

•

Wanneer u geen lokale locatie selecteert, dan staat
er niets achter (Blz. 111), "Locatie Naam".
De laagste bandbreedte voor de maximale bandbreedte-instelling bij de deelnemende partijen wordt
weergegeven achter "Bandbreedte". Het veld achter bandbreedte is leeg als het video-conferentiegesprek niet tot stand werd gebracht.
Het is afhankelijk van de andere partij of er achter
"Type apparaat" gegevens staan.

•

•
4

Druk op [Start] om het gesprek te starten.

5

Wanneer u het gesprek wilt beëindigen, druk op [End].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Een video-conferentiegesprek beantwoorden
Het is afhankelijk van uw instellingen of u een verzoek tot deelname aan een video-conferentiegesprek
handmatig (handmatig beantwoorden) of automatisch (automatisch beantwoorden) kunt beantwoorden
(Blz. 87).
Opmerking

•

Zorg dat de randapparatuur (bijv. TV-scherm, hoofd-videocamera) is ingeschakeld.

Wanneer Handmatig Beantwoorden staat ingesteld
U hoort een inkomend belsignaal wanneer een video-conferentiegesprek binnenkomt, en er verschijnt een
dialoogvenster.
Wanneer de beller is geregistreerd in de contactlijst, zal de
site/groep van de beller worden weergegeven.
Wanneer de beller niet is geregistreerd, zal het IP-adres (of
de hostnaam)/SIP URI worden weergegeven.

Opmerking

•
•

Als u en de andere partij dezelfde SIP-domeinnaam gebruiken, zal alleen de SIP-gebruikersnaam
worden weergegeven in de Gesprekshistorie, dus niet de SIP URI
(SIP-gebruikersnaam@SIP-domeinnaam).
Als de naam van de groep/locatie, of de SIP URI (of SIP-gebruikersnaam) langer is dan kan worden
weergegeven, zal die worden verkort en eindigen met "...".

Bediening via de hoofdunit
1

46

Druk op [Start].
• De video-conferentie begint.
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Bediening via de afstandsbediening
1

Druk op [Start].
• U kunt het video-conferentiegesprek
ook beantwoorden door op [Enter] te
drukken.
• De video-conferentie begint.

1

Opmerking

•

Als een gebelde partij een video-conferentiegesprek niet binnen ca. 60 seconden beantwoordt, zal het
gesprek automatisch worden beëindigd.

Wanneer Automatisch Beantwoorden staat ingesteld
Wanneer een video-conferentiegesprek binnenkomt, zal het gesprek na één belsignaal automatisch worden
beantwoord, en vervolgens zal de beelduitzending beginnen.
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Wijzigen van schermlayout
W

i

j

z

i

g

De schermlayout wijzigen tijdens een 2-Party video-conferentiegesprek

e

U heeft keuze uit 3 verschillende schermlayouts wanneer u deelneemt aan een 2-Party
video-conferentiegesprek.

n

v

1

a

Druk op [Layout].
Telkens wanneer u op [Layout] drukt, zal het
scherm naar een beschikbare layout overspringen.
– Layout 1: het beeld van de andere partij wordt
full screen weergegeven.
– Layout 2: het beeld van de andere partij wordt
full screen weergegeven, en uw eigen beeld
wordt in het subscherm rechtsboven weergegeven.
– Layout 3: uw eigen beeld wordt full screen weergegeven.

•

n

s

c

h

e

r

m

l

a

y

o

1

u

Layout 1

Layout 2

t

B
A

A
Layout 3

B

A: Andere locatie
B: Deze locatie

Opmerking

•
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U kunt op [B] of [R] drukken om de schermlayout te kiezen die u vooraf aan die toets heeft toegewezen.
Welke layout een toets zal weergeven is afhankelijk van de schermlayout die u op dat moment gebruikt.
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Weergave

Schermlayout

Andere locatie

Layout 1

Beide locaties

Layout 2

Deze locatie

Layout 3

Voorbeeld: als u Layout 2 gebruikt

•

•

[B]: de schermlayout zal overschakelen naar Layout 3.
[R]: de schermlayout zal overschakelen naar Layout 1.
Wanneer u verbinding maakt met een MCU of een niet-Panasonic videoconferentie systeem, kan het
voorkomen dat de beelden van de andere partij niet in de juiste beeldverhouding (breedte in verhouding
tot de hoogte) worden weergegeven. In dit geval voert u tijdens het video-conferentiegesprek de
volgende handeling uit. (Na beëindiging van het video-conferentiegesprek, zal de beeldverhouding
naar "Auto" [fabrieksinstelling] terugkeren.)
1. Druk op [G].
• Het dialoogvenster van de beeldverhouding verschijnt.
2. Gebruik [ ][ ] om "Auto" (fabrieksinstelling), "16:9", of "4:3" te selecteren.
• In een dialoogvenster wordt de geselecteerde beeldverhouding gedurende ongeveer 3
seconden getoond.
Wanneer u verbinding maakt met een MCU, zal het scherm van de MCU worden weergegeven als
ware het die van de andere partij. U kunt de schermlayout van de MCU op afstand veranderen door
middel van toonsignalen (Blz. 79).
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Wijzigen van schermlayout

De schermlayout wijzigen tijdens een 3-Party video-conferentiegesprek
U heeft keuze uit 7 verschillende schermlayouts wanneer u deelneemt aan een 3-Party (Deze locatie, Locatie
1, Locatie 2) video-conferentiegesprek.
1

50

Druk op [Layout].
• Telkens wanneer u op [Layout] drukt, zal het
scherm naar een beschikbare layout overspringen.
– Layout 1: beeld van Locatie 1 aan de linkerkant
en beeld van Locatie 2 aan de rechterkant.
– Layout 2: de beelden worden als volgt weergegeven:
Locatie 1: linksboven
Locatie 2: rechtsboven
Deze Locatie: midden onderaan
– Layout 3: beeld van Locatie 1 wordt full screen
weergegeven en het beeld van Locatie 2 wordt
weergegeven in het subscherm rechtsboven.
– Layout 4: beeld van Locatie 2 wordt full screen
weergegeven en het beeld van Locatie 1 wordt
weergegeven in het subscherm linksboven.
– Layout 5: het beeld van Locatie 1 wordt full
screen weergegeven.
– Layout 6: het beeld van Locatie 2 wordt full
screen weergegeven.
– Layout 7: uw eigen beeld wordt full screen weergegeven.
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Layout 1

Layout 2

A
A

B

B
C

Layout 7

Layout 3

C

A

Layout 6

Layout 4

B

A

B

B

Layout 5

A

A: Locatie 1
B: Locatie 2
C: Deze locatie
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Opmerking

•

U kunt op [B], [R] of [G] drukken om de schermlayout te kiezen die u vooraf aan die toets heeft
toegewezen.*1 Welke layout een toets zal weergeven is afhankelijk van de schermlayout die u op dat
moment gebruikt.
*1

U kunt de schermlayout niet direct omschakelen naar Layout 2. Echter, u kunt naar Layout 2 omschakelen als u eerst op
[Layout] drukt (Blz. 50).

Weergave

Schermlayout

Zij aan zij

Layout 1

Locatie 1(2)

Layout 3

(Locatie 1)2

Layout 4

Locatie 1

Layout 5

Locatie 2

Layout 6

Deze locatie

Layout 7

Voorbeeld: als u Layout 3 gebruikt

[B]: de schermlayout zal overschakelen naar Layout 5.
[R]: de schermlayout zal overschakelen naar Layout 6.
[G]: de schermlayout zal overschakelen naar Layout 7.

52
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De schermlayout wijzigen tijdens een 4-Party video-conferentiegesprek
U heeft keuze uit 6 verschillende schermlayouts wanneer u deelneemt aan een 4-Party (Deze locatie, Locatie
1, Locatie 2, Locatie 3) video-conferentiegesprek.
1

Druk op [Layout].
• Telkens wanneer u op [Layout] drukt, zal het
scherm naar een beschikbare layout overspringen.
– Layout 1: de beelden worden als volgt weergegeven:
Locatie 1: linksboven
Locatie 2: midden onderaan
Locatie 3: rechtsboven
– Layout 2: de beelden worden als volgt weergegeven:
Locatie 1: linksboven
Locatie 2: linksonder
Locatie 3: rechtsboven
This Site: rechtsonder
– Layout 3: het beeld van Locatie 1 wordt full
screen weergegeven.
– Layout 4: het beeld van Locatie 2 wordt full
screen weergegeven.
– Layout 5: het beeld van Locatie 3 wordt full
screen weergegeven.
– Layout 6: uw eigen beeld wordt full screen weergegeven.

1
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Layout 1

A

C
B

Layout 2*¹

A

C

B

D

Layout 6

Layout 3

D

A

Layout 5

Layout 4

C

B
A: Locatie 1
B: Locatie 2
C: Locatie 3
D: Deze locatie

*1

Beeldranden worden weggelaten en het beeld wordt gecentreerd.

Opmerking

•
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U kunt op [B], [R] of [G] drukken om de schermlayout te kiezen die u vooraf aan die toets heeft
toegewezen. Welke layout een toets zal weergeven is afhankelijk van de schermlayout die u op dat
moment gebruikt.
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Weergave

Schermlayout

Andere loc.

Layout 1

Alle locaties

Layout 2

Locatie 1

Layout 3

Locatie 2

Layout 4

Locatie 3

Layout 5

Deze locatie

Layout 6

Voorbeeld: als u Layout 3 gebruikt

[B]: de schermlayout zal overschakelen naar Layout 1.
[R]: de schermlayout zal overschakelen naar Layout 2.
[G]: de schermlayout zal overschakelen naar Layout 6.
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Bedieningsinstructies PTZ-camera
B

e

d

i

Bedieningsinstructies PTZ-camera

e

Als een PTZ (pan, tilt, zoom)-camera als hoofd-videocamera wordt aangesloten op die van de andere partij,
kunt u de funkties ’pan’ (naar links/rechts draaien), ’tilt’ (omhoog/omlaag richten) en zoom gebruiken tijdens
een video-conferentiegesprek.

n

i

n

g

Opmerking

s

•

i

n

s

•

t

r

•

u

c

•
•

t

i

e

•

s

P

In deze modus is bediening van uw eigen PTZ-camera niet mogelijk. Als de andere partij een
KX-VC300 of een KX-VC600 gebruikt, kunt u haar PTZ-camera’s bedienen. Als de andere partij een
KX-VC500 gebruikt, kunt u haar PTZ-camera’s niet bedienen.
Als één van de andere partijen een oudere softwareversie gebruikt, kunt u de PTZ-camera’s van die
partij niet bedienen.
De PTZ-camera’s van de andere partij kunnen alleen worden bediend als hun "CAM ctrl uit externe
site(s)" instelling "AAN" staat (de fabrieksinstelling is "UIT").
Raadpleeg uw dealer voor informatie over compatibele PTZ-camera modellen.
Het aantal funkties dat kan worden gebruikt is afhankelijk van het model van uw videocamera.
(zoals bijv. een videocamera met alleen een zoomfunktie)
Wanneer de andere partij een niet-Panasonic videoconferentie systeem gebruikt, zijn sommige
verrichtingen mogelijk niet beschikbaar of resulteren in een onbedoeld functioneren.

T

1

Z

-

c

Druk op [CAM Ctrl].
• Het dialoogvenster waarin de locatie kan worden
geselecteerd zal verschijnen.

a

m

e

r

a

Opmerking

•
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U dient binnen 3 seconden een keuze te maken
omdat het dialoogvenster daarna zal verdwijnen.
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2

Gebruik [ ][ ] om de weer te geven locatie te selecteren en druk op [Enter].
• Het bedieningsscherm van de camera verschijnt.
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3

De PTZ-camera kan via de afstandsbediening worden
bediend.
[B]: uitzoomen
[R]: inzoomen
[ ][ ]: de camera naar links/rechts draaien.
[ ][ ]: de camera omhoog/omlaag richten.

•

•

De beweging duurt voort zolang u de toets ingedrukt
houdt, en stopt als u de toets loslaat. Voor een
stapsgewijze instelling van de richting moet u herhaaldelijk de toets indrukken en onmiddellijk weer
loslaten.
Een PTZ-camera van een andere locatie kunt u bedienen door op [Y] te drukken. Telkens als [Y] wordt
ingedrukt zal de volgorde veranderen van de locaties die het dialoogvenster met locaties staan vermeld.
Voorbeeld: tijdens een 4-Party video-conferentiegesprek

Locatie 1

Locatie 2

Locatie 3

Locatie 1
Locatie 2
Locatie 3

•

Druk op [Back] als u terug wilt naar de beeldweergave van het video-conferentiegesprek.

Opmerking

•
•
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Druk op de afstandsbediening op [Full Screen] als u de gidsbalk weergeven/verbergen.
In de volgende gevallen is bediening van een PTZ-camera niet mogelijk, zelfs niet als u op [CAM
Ctrl] drukt.
– Tijdens het delen van inhoud.
– Tijdens weergave van het unit-informatiescherm of statusscherm van de aansluitingen.
– Tijdens weergave van een dialoogvenster.
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Een vastgelegde voorprogrammering activeren
Tijdens een video-conferentiegesprek kunt u de richting en zoominstellingen van de PTZ-camera van de
andere partij naar wens veranderen als u een positie (pan, tilt en zoom) selecteert, die in de PTZ-camera is
voorgeprogrammeerd.
Opmerking

•

•
1

U kunt geen positie instellen of selecteren die in uw eigen PTZ-camera is voorgeprogrammeerd.
Bovendien kunnen voorgeprogrammeerde posities van de andere PTZ-camera alleen worden
geselecteerd als de andere partij een KX-VC300 of KX-VC600 gebruikt, en een voorgeprogrammeerde
positie heeft ingesteld. Als de andere partij een KX-VC500 gebruikt, kunt u haar PTZ-camera niet
instellen op een voorgeprogrammeerde positie.
Raadpleeg uw dealer voor informatie over compatibele PTZ-camera modellen.
Druk op [CAM Ctrl].
• Het dialoogvenster waarin de locatie kan worden
geselecteerd zal verschijnen.

Opmerking

•

2

U dient binnen 3 seconden een keuze te maken
omdat het dialoogvenster daarna zal verdwijnen.

Gebruik [ ][ ] om de weer te geven locatie te selecteren en druk op [Enter].
• Het bedieningsscherm van de camera verschijnt.
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3

Druk op een cijfertoets (1–9) om het voorgeprogrammeerde nummer te selecteren dat u wilt activeren.
• De richting- en zoominstellingen van de PTZ-camera van de andere partij zullen aan de hand van die
vastgelegde voorprogrammering veranderen.
Opmerking

•
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Als u een nummer selecteert waarvoor geen
voorprogrammering is vastgelegd, zullen de
richting- en zoom instellingen van de PTZ-camera niet veranderen.

Bedieningshandleiding

Afstellen van volume en toon
A

f
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t

Volume afstellen

e

l

l

Het volume kunt u tijdens een video-conferentiegesprek afstellen.
1

Druk op [Volume (+/–)].
De volume-regelbalk wordt onderaan het scherm
weergegeven.

•

e

n

v

a

2

Stel het volume af met behulp van [Volume (+/–)].
• Als u op [+] drukt, zal het spraakgeluid van de andere partij in volume toenemen.
• Als u op [–] drukt, zal het spraakgeluid van de andere partij in volume afnemen.

n

v

o

l

u

Na ongeveer 3 seconden verdwijnt de volume-regelbalk.

1, 2

m

e

e

n

t

o

o

n

Opmerking

•
•
•

U kunt het volumeniveau instellen voordat u het video-conferentiegesprek begint (Blz. 90).
Nadat het video-conferentiegesprek is beëindigd, zal het volumeniveau worden teruggezet op de oude
instelling.
Het volume van het beeldscherm kunt u niet instellen.
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Afstellen van volume en toon

De microfoon dempen
Tijdens een video-conferentiegesprek kunt u de microfoon dempen (Mute); de andere partij kan uw stem dan
niet horen. U kunt daarentegen wel de stem van de andere partij horen, maar omgekeerd dus niet.
Opmerking

•

U kunt de microfoon(s) dempen bij aanvang van een video-conferentiegesprek (Blz. 88).

De microfoon dempen (via de afstandsbediening)
1

Druk op [MIC Mute].
• Op het scherm zal een icoon in de status weergave
verschijnen (Blz. 29), en de LED op de grensvlak
(boundary) microfoon (Blz. 21) verandert naar de
kleur rood. Controleer of de kleur van de LED inderdaad verandert.
• Druk nogmaals op [MIC Mute] om de microfoon
weer in te schakelen. De LED op de grensvlak
(boundary) microfoon (Blz. 21) zal groen branden.
Controleer of de kleur van de LED inderdaad verandert.

1

De microfoon dempen (via de grensvlak (boundary) microfoon)
1

Druk op de Mic Mute toets.
• Op het scherm zal een icoon in de status weergave
verschijnen (Blz. 29), en de LED op de grensvlak
(boundary) microfoon (Blz. 21) verandert naar de
kleur rood. Controleer of de kleur van de LED inderdaad verandert.
• Druk nogmaals op de MIC Mute toets om de microfoon weer in te schakelen. De LED op de grensvlak
(boundary) microfoon (Blz. 21) zal groen branden.
Controleer of de kleur van de LED inderdaad verandert.
Opmerking

•
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Wanneer meerdere grensvlak (boundary)
microfoons zijn aangesloten, zullen ook zij
worden uitgeschakeld als u op de MIC Mute
toets drukt.
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Onderdrukken van ruis
Ruis, ontstaan door nevengeluiden die door de microfoon worden opgepikt (heen en weer bewegend papier,
etc.) kunt u tijdens een video-conferentiegesprek onderdrukken. Als u ruisonderdrukking activeert, kunt u
mogelijk ook het spraakgeluid minder goed horen.
1

Druk op [Y].
• "Fluistermodus [ON]" wordt weergegeven, en de
ruisonderdrukking is actief.

1
•

Druk nogmaals op [Y] als u de ruisonderdrukking wilt
uitschakelen: op het scherm zal "Fluistermodus
[OFF]", worden weergegeven.

Opmerking

•
•

U kunt de ruisonderdrukking inschakelen voordat u het video-conferentiegesprek begint
(Blz. 89).
Nadat het video-conferentiegesprek is beëindigd, zal de ruisonderdrukking worden teruggezet op de oude instelling.
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Afstellen van de toon
U kunt de toon afstellen tijdens een video-conferentiegesprek.
1

Druk op [Tone ( / )].
• Het dialoogvenster voor toonregeling verschijnt, en
de huidige tooninstelling wordt weergegeven.

1, 2

2

Druk op [Tone ( / )] om een tooninstelling te selecteren.
"Meer hoge freq.": toonhoogte van geluid wordt
versterkt.
• "Standaard": normale toon (fabrieksinstelling).
• "Meer lage freq.": toondiepte van geluid wordt versterkt.
• "Stem": spraak wordt duidelijker hoorbaar in geval
van storende achtergondgeluiden.
• "Muziek": geluid met uiteenlopende frequenties,
zoals bijv. muziek, wordt beter hoorbaar.

•

Na ongeveer 3 seconden zal het dialoogvenster van de
toonregeling verdwijnen.
Opmerking

•
•
•
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U kunt de tooninstelling bepalen voordat u het gesprek begint (Blz. 90).
Nadat een video-conferentiegesprek is beëindigd, wordt de tooninstelling weer teruggezet op de
waarde die was ingesteld voordat het gesprek begon.
Wanneer u verbinding maakt met een MCU of niet-Panasonic videoconferentie systeem, wordt de toon
ingesteld op "Standaard" en kan niet worden veranderd.
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Andere beeldbronnen weergeven
A

n

d

e

Weergave via een computerscherm

r

e

b

e

e

U kunt een computer op de unit aansluiten, zodat u de beelden op uw computerscherm aan andere partijen
kunt laten zien.
Dit is vooral handig als u uitleg wilt geven of een voorbeeld wilt tonen met betrekking tot iets wat op uw
computerscherm staat.

l

Hoofdvideocamera

d

b

Computer

r

o

n

n

e

n

w

e

Routeplanner

e

r

g

e

DCE*1

v

DCE*1

e

n

Internet

*1

DCE: Data Circuit-terminating Equipment (eindapparatuur voor datacircuits)

Een computer aansluiten

•
•
•
•
•

Sluit het beeldscherm van uw computer aan op de achterkant van de unit via een VGA kabel (Blz. 19).
Gebruik een kabel waarvan de connectors op uw computer en de unit passen.
U kunt de computer tijdens een video-conferentiegesprek aansluiten of ontkoppelen.
U kunt van alleen één computerscherm de weergave tonen.
De computerscherm resoluties die door de unit worden ondersteund, zijn VGA (640 ´ 480), SVGA (800
´ 600), en XGA (1024 ´ 768).

Bedieningshandleiding

65

Andere beeldbronnen weergeven

SXGA (1280 ´ 1024) wordt niet ondersteund. Voor iedere resolutie worden de volgende instellingen
ondersteund:
Resolutie

Verversingsfrequentie (Hz)

VGA

60/72/75/85

SVGA

60/72/75/85

XGA

60/70/75/85

Het computerscherm weergeven
Tijdens een video-conferentiegesprek kunt u de schermweergave vanaf de hoofd-videocamera overschakelen
naar het computerscherm.
1

Druk op [PC].
• Het computerscherm wordt weergegeven. Het computerscherm verschijnt ook bij de andere partij in beeld.

Opmerking

•

•
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Wanneer u verbinding maakt met een MCU of
niet-Panasonic videoconferentie systeem, kan het
voorkomen dat de andere partij niet hetzelfde
scherm ziet vanwege de bij haar ingestelde schermlayout. Vraag aan de andere partij of zij haar schermlayout wil veranderen, zodat uw computerscherm
kan worden weergegeven.
Wanneer u verbinding maakt met een MCU of
niet-Panasonic videoconferentie systeem, kan het
voorkomen dat u uw computerscherm niet aan de
andere partij kunt tonen. In dat geval zal een foutmelding verschijnen. Om terug te keren naar het
beeld van uw hoofd-videocamera moet u op [Enter] drukken.
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•

•

•

Door telkens op [Full Screen] van de afstandsbediening te drukken, kunt u de informatie van de andere partij, tijdsduur en gids verbergen of weergeven.
Wanneer u verbinding maakt met een andere
Panasonic HD Visuele Communicatie Unit:
– Zolang uw computerscherm wordt getoond, kan
de andere partij niet via [PC] zijn eigen computerscherm laten zien.
– Als een sub-videocamera is aangesloten, kunt u
ook overschakelen naar het beeld van de
sub-videocamera door te drukken op [Camera
Sub] (Blz. 69). Alleen de partij die als eerste
[PC] indrukte, kan van deze funktie gebruik maken. Druk op [PC] als u uw computerscherm
weer wilt weergeven.
– Tijdens weergave van uw computerscherm, kunt
u naar het beeld van de andere partij overschakelen in Layout 1 door te drukken op [B]
(Blz. 48, Blz. 50, Blz. 53). Echter, de andere partij kan dit niet doen en ziet niet welke beelden u
bekijkt. Wanneer u de beelden van de andere
partij bekijkt, wordt de schermlayout vastgezet
op Layout 1. Druk op [B] als u uw computerscherm weer wilt weergeven.
Wanneer u verbinding maakt met een MCU of
niet-Panasonic videoconferentie systeem:
– Zelfs tijdens weergave van uw computerscherm
kan de andere partij ook haar computerscherm
tonen. Hou er rekening mee, dat het computerscherm van de andere partij als zodanig zal worden weergegeven.
– Als een sub-videocamera is aangesloten, kunt u
ook overschakelen naar het beeld van de
sub-videocamera door te drukken op [Camera
Sub] (Blz. 69). Druk op [PC] als u uw computerscherm weer wilt weergeven. De andere partij
heeft ook de mogelijkheid heeft om haar eigen
sub-videocamerabeeld aan de deelnemers te
tonen. Houd er rekening mee, dat het sub-videocamerabeeld van de andere partij als zodanig
op uw scherm zal worden weergegeven.
– Tijdens weergave van uw computerscherm, kunt
u naar het beeld van de andere partij overschakelen in Layout 1 door te drukken op [B]
(Blz. 48). Druk op [R] als u uw computerscherm
weer wilt weergeven.
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2

Druk op [Camera Main] om terug te gaan naar beeldweergave
via de hoofd-videocamera.
Opmerking

•

Alleen de partij die als eerste [PC] indrukte, kan van
deze funktie gebruikmaken.

Opmerking

•
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In het Beginscherm kunt u ook het computerscherm weergeven door te drukken op [PC]. Terwijl het computerscherm
wordt weergegeven, zal de unit niet in standby modus gaan.
Om naar het Beginscherm terug te gaan, drukt u op [Camera
Main].
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Andere beeldbronnen weergeven

Weergave via de sub-videocamera
Wanneer een sub-videocamera op de unit is aangesloten, kunt u diens beelden op uw beeldscherm en dat
van de andere partijen weergeven.

Hoofdvideocamera

Sub-videocamera

Routeplanner

DCE*1

DCE*1

Internet

*1

DCE: Data Circuit-terminating Equipment (eindapparatuur voor datacircuits)

Een sub-videocamera aansluiten

•
•
•
•

Sluit een videocamera aan op de achterkant van de unit via een HDMI-kabel (Blz. 19).
U kunt de sub-videocamera tijdens een video-conferentiegesprek aansluiten en ontkoppelen.
U kunt van alleen één sub-videocamera het beeld weergeven.
Alleen videocamera’s met minstens 1080i resolutie via HDMI kunnen worden gebruikt.
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Beeldweergave via de sub-videocamera
Tijdens een video-conferentiegesprek kunt u van hoofd-videocamera naar sub-videocamera overschakelen.
1

Druk op [Camera Sub].
• Het beeld van de sub-videocamera wordt weergegeven. De
weergave verschijnt ook bij de andere partij in beeld.
Opmerking

•

Wanneer u verbinding maakt met een MCU of
niet-Panasonic videoconferentie systeem, kan het
voorkomen dat de andere partij niet hetzelfde
scherm ziet vanwege de bij haar ingestelde schermlayout. Vraag aan de andere partij of zij haar schermlayout wil veranderen, zodat uw sub-videocamera
beeld kan worden weergegeven.

•

Door telkens op [Full Screen] van de afstandsbediening te drukken, kunt u de informatie van de andere partij, tijdsduur en gids verbergen of weergeven.
Wanneer u verbinding maakt met een andere
Panasonic HD Visuele Communicatie Unit:
– Zolang uw sub-videocamera beelden worden
getoond, kan de andere partij niet via [Camera
Sub] zijn eigen sub-videocamera beelden laten
zien.
– Als een computer is aangesloten, kunt u ook
overschakelen naar weergave van het computerscherm door te drukken op [PC] (Blz. 65). Alleen de partij die als eerste [Camera Sub] indrukte, kan van deze funktie gebruik maken.
Druk op [Camera Sub] als u uw sub-videocamera beeld weer wilt weergeven.
– Tijdens weergave van uw sub-videocamera
beeld, kunt u naar het beeld van de andere partij
overschakelen in Layout 1 door te drukken op
[B] (Blz. 48, Blz. 50, Blz. 53). Echter, de andere
partij kan dit niet doen en ziet niet welke beelden
u bekijkt. Wanneer u het beeld van de andere
partij bekijkt, wordt de schermlayout vastgezet
op Layout 1. Druk op [B] als u uw sub-videocamera beeld weer wilt weergeven.

•

70
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•

2

Wanneer u verbinding maakt met een MCU of
niet-Panasonic videoconferentie systeem:
– Zelfs tijdens weergave van uw sub-videocamerabeeld kan de andere partij ook haar sub-videocamerabeeld tonen. Houd er rekening mee, dat
het sub-videocamerabeeld van de andere partij
als zodanig zal worden weergegeven.
– Als een computer is aangesloten, kunt u ook
overschakelen naar weergave van het computerscherm door te drukken op [PC] (Blz. 65).
Druk op [Camera Sub] als u uw sub-videocamera beeld weer wilt weergeven. De andere partij heeft ook de mogelijkheid om haar computerscherm aan anderen te tonen. In dit geval dient
u er rekening mee te houden, dat het computerscherm van de andere partij als zodanig op uw
beeldscherm zal worden weergegeven.
– Tijdens weergave van uw sub-videocamera
beeld, kunt u naar het beeld van de andere partij
overschakelen in Layout 1 door te drukken op
[B] (Blz. 48). Druk op [R] als u uw sub-videocamera beeld weer wilt weergeven.

Druk op [Camera Main] om terug te gaan naar beeldweergave
via de hoofd-videocamera.
Opmerking

•

Alleen de partij die als eerste op [Camera Sub] drukte
kan van deze funktie gebruikmaken.

Opmerking

•

In het Beginscherm kunt u ook het sub-videocamerabeeld
weergeven door te drukken op [Camera Sub]. Terwijl het
sub-videocamerabeeld wordt weergegeven, zal de unit niet
in standby modus gaan. Om naar het Beginscherm terug te
gaan, drukt u op [Camera Main].
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Een object weergeven dat door de sub-videocamera wordt gefilmd
U kunt een object dat door de sub-videocamera wordt gefilmd tijdens een video-conferentiegesprek
weergeven.
Opmerking

•
•

1

Stel uw sub-videocamera en het object zodanig op dat het beeld niet onscherp is.
U kunt deze handeling niet uitvoeren wanneer u verbinding maakt met een MCU of niet-Panasonic
videoconferentie systeem.
Druk op [Camera Sub].
Het beeld van de sub-videocamera wordt weergegeven.

•
2

Druk op [R].
• Het door uw sub-videocamera gefilmde object wordt
op uw scherm en dat van de andere partij weergegeven.
Opmerking

•
•

•

3

Het beeldscherm wordt gedurende 1 seconde
zwart waarna het object langzaam duidelijk
wordt.
Als u op [R] drukt terwijl het gefilmde object
wordt verstuurd, en u drukt daarna nogmaals op
[R], zal het beeld wederom naar de andere partij
worden verstuurd.
Als het netwerk weinig bandbreedte en hoog
pakketverlies heeft, kan het lange tijd duren
voordat een duidelijk beeld verschijnt, of kan het
beeld onscherp worden weergegeven.

Druk op [G].
• Het beeldscherm schakelt van het object over naar
het normale sub-videocamerabeeld.
Opmerking

•
4
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Het beeldscherm wordt gedurende 1 seconde
zwart als u op [G] drukt.

Druk op [Camera Main].
• Het scherm keert terug naar het hoofd-videocamera
beeld.
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Weergave van de verbindingsstatus
W

e

e

r

Weergave van de verbindingsstatus

g

a

v

U kunt de verbindingsstatus van het netwerk en de randapparatuur controleren.
1

e

v

a

n

Druk op [Status].
• Het scherm van de verbindingsstatus wordt weergegeven. Een "X" bij een netwerk of randapparaat
wil zeggen dat er geen normale werking of geen verbinding is.

d

Voorbeeld: de verbinding van de grensvlak (boundary) microfoon is niet goed.

e

v

2

e

r

b

i

1

n

d

i

n

g

s

s

t

a

t

Opmerking

u

•

s

•

2

"MIC" toont alleen de verbindingsstatus van de
grensvlak (boundary) microfoon. De verbindingsstatus van andere microfoons wordt niet
getoond.
Als de MIC detectie instelling via systeeminstellingen is uitgeschakeld, zal de verbindingsstatus
van de grensvlak (boundary) microfoon niet worden weergegeven (Blz. 88).

Druk op [Back].
• De weergave keert terug naar het scherm dat in gebruik was voordat het verbindingsstatus-scherm
werd geraadpleegd.
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Weergave van de verbindingsstatus

Weergave van unit informatie
1

Druk tweemaal op [Status].
Het unit-informatiescherm wordt weergegeven.

•

2

1

Opmerking

•
•

74

Wanneer u geen SIP-server gebruikt, zullen
"SIP-gebruikersnaam" en "SIP Domeinnaam" niet worden vermeld.
De status van de communicatiecodering wordt
weergegeven bij "Encryptie" en de resolutie
van te verzenden beelden bij "Resolutie (zenden)". Deze informatie wordt niet weergegeven
wanneer er geen communicatie gaande is.
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Weergave van de verbindingsstatus

•

Als u tijdens een video-conferentiegesprek tweemaal op [Status] drukt, dan kunt u op [R] drukken
om naar het volgende scherm te gaan. Dat scherm
toont de naam van de unit, het IP-adres/SIP URI (of
SIP-gebruikersnaam)/MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres/SIP-gebruikersnaam van de
MCU@IP-adres, de mate van pakketverlies, de
bandbreedte van de verbinding, de resolutie, de framesnelheid en veldfrequentie voor de 3 partijen die
staan vermeld onder "Locatie 1", "Locatie 2" en
"Locatie 3".*1*2
*1

*2

2

"Frequentie" wordt niet weergegeven wanneer u verbinding
maakt met een MCU of niet-Panasonic videoconferentie
systeem.
Het is afhankelijk van de andere partij of er achter "Naam"
gegevens staan.

Druk op [Back].
• De weergave keert terug naar het scherm dat in gebruik was voordat stap 1 werd uitgevoerd.
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Meer over Geavanceerde Funkties
M

e

e

r

Activeren van Geavanceerde Funkties

o

v

e

r

Overzicht van licenties
U kunt de volgende type funkties met een licentie (afzonderlijk verkrijgbaar) opwaarderen. Raadpleeg
Blz. 104 voor meer informatie over de instellingen.

G

e

a

Modelnr. (Model No.)

v

a

KX-VCS101

n

c

e

Productnaam
Activation Key Card
(Connection Enhancement)

e

Soort van licentie (Activation Key Type)
Connection Enhancement

Beschrijving
Hiermee kunt u verbinding maken met MCUs en
niet-Panasonic videoconferentie
systemen.

r

Opmerking

d

•

e

F

•

u

n

k

Als u eenmaal nieuwe funkties heeft geactiveerd (Blz. 104), zullen zij ook na software updates of een
systeeminitialisatie actief blijven.
Als de hardware verandert, bijvoorbeeld wanneer u een andere unit installeert, moet u opnieuw een
Registration Key (registratie-code) gebruiken en de funkties opnieuw activeren. In dit geval is de
Registration Key (registratie-code) gratis verkrijgbaar.

t

i

e

s
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Verbinding mogelijk maken met niet-Panasonic videoconferentie
systemen
U kunt verbinding maken met een niet-Panasonic videoconferentie systeem en een 2-Party
video-conferentiegesprek voeren.

Intranet

Opmerking

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Om verbinding te kunnen maken met niet-Panasonic videoconferentie systemen, moet u een
licentiekaart (KX-VCS101) aanschaffen en deze funktie vooraf activeren (Blz. 104). Raadpleeg uw
dealer voor meer informatie over de licentie.
Niet-Panasonic videoconferentie systemen waarmee u verbinding wilt maken, moeten aan de
volgende criteria voldoen. Bevestig de instellingen van het niet-Panasonic videoconferentie systeem.
– Ondersteunt SIP-communicatie
– Ondersteunt communicatie met de Baseline Profile H.264
– Ondersteunt communicatie met voice codecs G.722, G.722.1 en G.722.1 bijlage C
Raadpleeg uw dealer als u wilt weten met welke niet-Panasonic videoconferentie systemen verbinding
kan worden gemaakt.
Het kan niet worden gegarandeerd dat video-conferentiegesprekken naar een niet-Panasonic
videoconferentie systeem via een SIP-server door middel van een SIP URI mogelijk zijn (Blz. 102).
Om te kunnen opbellen moeten IP-adressen worden gespecificeerd.
De specificaties (bijv. van de resolutie) en beschikbare funkties (bijv. delen van inhoud) verschillen van
elkaar en zijn afhankelijk van het modeltype waarmee u verbinding maakt. Raadpleeg uw dealer voor
meer informatie.
Bij verbinding met niet-Panasonic videoconferentie systemen zijn alleen 2-Party
video-conferentiegesprekken mogelijk.
Tijdens een video-conferentiegesprek zijn toonafstellingen niet mogelijk.
Het geluid wordt bij de ontvanger in mono ontvangen.
Terwijl u een sub-videocamera beeld toont, kunt u een filmfoto vanaf de sub-videocamera versturen.
Versleutelde communicatie wordt niet ondersteund. Wanneer verbinding wordt gemaakt met een
niet-Panasonic videoconferentie systeem, moeten u en de andere partij de versleuteling uitschakelen
(Blz. 87, Blz. 100, Blz. 100).
Communicatie kan niet worden versleuteld wanneer u verbinding maakt met een niet-Panasonic
videoconferentie systeem. In dat geval dient u verbinding te maken via een intranet of een VPN.
De maximale bandbreedte zoals die bij aanvang van de verbinding zijn gespecificeerd in de
instellingen, wordt gedurende de verbinding toegepast op een niet-Panasonic videoconferentie
systeem. Het is afhankelijk van de netwerkbepalingen welke geschikte bandbreedte u moet instellen
(Blz. 87, Blz. 108).
Het kan nodig zijn om uw maximale bandbreedte aan te passen op het niet-Panasonic videoconferentie
systeem waarmee u verbinding wilt maken. Mocht dit nodig zijn, dan een maximale bandbreedte
registreren in de instellingen van de lokale locatie (Blz. 108).
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Verbinding mogelijk maken met een MCU
Via verbinding met een MCU kunt u een video-conferentiegesprek voeren met 5 of meer partijen.

Intranet

MCU

Opmerking

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Om verbinding te maken met een MCU moet u een licentiekaart (KX-VCS101) aanschaffen, en deze
funktie vooraf activeren (Blz. 104). Raadpleeg uw dealer voor meer informatie over de licentie.
MCU’s waarmee u verbinding wilt maken, moeten aan de volgende criteria voldoen. Bevestig de
instellingen van de MCU.
– Ondersteunt SIP-communicatie
– Ondersteunt communicatie met de Baseline Profile H.264
– Ondersteunt communicatie met voice codecs G.722, G.722.1 en G.722.1 bijlage C
Raadpleeg uw dealer voor meer informatie over de MCU-types waarmee u verbinding kunt maken.
Het kan niet worden gegarandeerd dat video-conferentiegesprekken naar een MCU via een SIP-server
door middel van een SIP URI mogelijk zijn (Blz. 102). Om te kunnen opbellen moeten IP-adressen
worden gespecificeerd.
De specificaties (bijv. van de resolutie) en beschikbare funkties (bijv. delen van inhoud) verschillen van
elkaar en zijn afhankelijk van de MCU waarmee u verbinding maakt. Raadpleeg uw dealer voor meer
informatie.
De procedure voor het verbinden met een MCU wordt bepaald door het type MCU. Raadpleeg uw
dealer voor meer informatie.
Tijdens een video-conferentiegesprek zijn toonafstellingen niet mogelijk.
Het geluid wordt bij de ontvanger in mono ontvangen.
Terwijl u een sub-videocamerabeeld toont, kunt u een filmfoto vanaf de sub-videocamera versturen.
Versleutelde communicatie wordt niet ondersteund. Wanneer u verbinding maakt met een MCU,
moeten u en de andere partij de versleuteling uitschakelen (Blz. 87, Blz. 100, Blz. 100).
Communicatie kan niet worden versleuteld wanneer u verbinding maakt met een MCU. In dat geval
dient u verbinding te maken via een intranet of een VPN.
De maximale bandbreedte zoals die bij aanvang van de verbinding is gespecificeerd in de instellingen,
wordt toegepast gedurende de verbinding met een MCU. Het is afhankelijk van de
netwerkvoorwaarden welke geschikte bandbreedte u moet instellen (Blz. 87, Blz. 108).
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Een MCU op afstand bedienen door middel van toonsignalen
Wanneer u verbinding maakt met een MCU kunt u toonsignalen versturen door middel van de toetsen (0–9,
#, of ) op de afstandsbediening. Hierdoor kunt u de MCU op afstand bedienen (bijv. om de schermlayout te
veranderen).
Opmerking

•

•
•
•
1

Toonsignalen kunnen alleen worden verstuurd als er
verbinding met een MCU is. Ze kunnen niet worden
verstuurd tussen Panasonic HD Visuele Communicatie Units.
De op afstand uitvoerbare funkties en handelingen
zijn afhankelijk van de MCU.
Er zal een foutmelding verschijnen wanneer de MCU
waarmee u bent verbonden geen toonsignalen ondersteunt.
Als de andere partij toonsignalen naar u verstuurt,
hoort u een geluidsonderbreking of een belgeluid.

1

Kies een toonsignaal (0–9, #, of ).
• Het invoerveld (A) wordt weergegeven.

A

Opmerking

•

•
•
•

Het invoerveld kan maximaal 16 tekens bevatten. Als u 17 tekens invoert, zal het teken dat als
eerste werd ingevoerd worden weggelaten;
maar wel zullen alle toonsignalen worden verstuurd.
Het invoerveld wordt pas weergegeven als een
toonsignaal is ingevoerd.
Als u niet binnen 3 seconden een toonsignaal
invoert, zal het invoerveld verdwijnen.
Als u toonsignalen blijft invoeren nadat het invoerveld is verdwenen, zullen de toonsignalen
die de vorige keer werden ingevoerd ook worden
weergegeven.
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Contacten toevoegen aan
de contactlijst
U kunt max. 300 contacten in de contactlijst registreren.
Opmerking

•

Als een video-conferentiegesprek binnenkomt
terwijl gegevens worden ingevoerd, verschijnt
een dialoogvenster met de vraag of u het
video-conferentiegesprek wilt beantwoorden.
Gebruik [ ][ ] om "Ja" te selecteren of
"Nee" en druk op [Enter].
• Als u "Ja" selecteert, kunt u het
video-conferentiegesprek beantwoorden
zonder dat nog niet opgeslagen gegevens
verloren gaan.
• Als u "Nee" selecteert, kunt u doorgaan met
het invoeren van gegevens.

3. Gebruik [

][ ] om de onderstaande items in te
voeren:
"Groep/Locatie": voer een naam voor het contact
in (max. 24 tekens) (Blz. 113).
"Snelkiezen": voer een verkort kiesnummer in (1–
300).
"Multipunt": gebruik [ ][ ] om "Nee" te
selecteren.
"Adres": voer hier een IP-adres, SIP URI (of
SIP-gebruikersnaam), of
MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres in.
Opmerking

•

•

Een nieuw contact registreren
Een Single-Party registreren
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

•

2. Gebruik [

][ ] om "Nw. contact" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het Contactlijst-registratiescherm wordt
weergegeven.

•

•

•

Als er na een punt in het IP-adres 1 of 2
cijfers staan, voer deze dan als zodanig in.
Dus bijv. niet [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]
Voor het invoeren van een SIP URI kunt u
de volgende tekens gebruiken:
SIP-gebruikersnaam: alfanumerieke
tekens, symbolen . = * + _ - $ ! ? / ' ( )
(max. 60 tekens)
SIP-domeinnaam: alfanumerieke tekens en
de symbolen . en - (max. 128 tekens)
Als de andere partij dezelfde
SIP-domeinnaam gebruikt als u, dan kunt u
alleen de SIP-gebruikersnaam van die partij
registreren. Als de andere partij een andere
SIP-domeinnaam gebruikt dan u, dan moet
u zowel de SIP-gebruikersnaam als de
SIP-domeinnaam van die partij invoeren.
Als u geen SIP-domeinnaam invoert, zal uw
eigen SIP-domeinnaam automatisch aan
het geregistreerde contact worden
toegevoegd. Dit kan als gevolg hebben, dat
een andere, onbedoelde partij als contact
wordt geregistreerd, en wees daarom
voorzichtig als u contactinformatie invoert.
Voer een waarde in die voldoet aan de
RFC-normen.
Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor
meer informatie.
Het MCU-vergaderzaalnummer mag de
volgende tekens bevatten:
Alfanumerieke tekens, symbolen . = * + _ $ ! ? / ' ( ) (max. 60 tekens)

4. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.
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5. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het Contactlijst-scherm wordt weergegeven.
Opmerking

•

Om nog een contact toe te voegen, druk op
[B] en herhaal de stappen 3–5.

6. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Een Multi-Party contact registreren
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "Nw. contact" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het Contactlijst-registratiescherm wordt
weergegeven.

3. Selecteer een contact met behulp van [

]
].
• U kunt [ ][ ] of de numerieke toetsen
van de afstandsbediening gebruiken om de
weergegeven tab te selecteren (Blz. 39).
4. Druk op [Enter].
• Het Contactlijst-registratiescherm wordt
weergegeven.
[

4. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

5. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het Contactlijst-scherm wordt weergegeven.
Opmerking

•

Om nog een contact toe te voegen, druk op
[B] en herhaal de stappen 3–5.

6. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Contactinformatie wijzigen
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "Contactlijst" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het Contactlijst-scherm wordt weergegeven.

3. Gebruik [
3. Gebruik [

][

] om de onderstaande items in te

voeren:
"Groep/Locatie": voer een naam in voor het
video-conferentiegesprek (max. 24 tekens)
(Blz. 113).
"Snelkiezen": voer een verkort kiesnummer in (1–
300).
"Multipunt": gebruik [ ][ ] om "2 loc." of "3
loc." te selecteren.
Voor "Locatie 1"/"Locatie 2"/"Locatie 3": gebruik
de volgende procedure om deze in het
Contactlijst-scherm te selecteren.
1. Gebruik [ ][ ] om "Locatie 1", "Locatie 2"
of "Locatie 3" te selecteren.
2. Druk op [Enter].
• Het Contactlijst-scherm wordt
weergegeven.

][ ] om het contact te selecteren dat
u wilt wijzigen.
• U kunt [ ][ ] of de numerieke toetsen van de
afstandsbediening gebruiken om de
weergegeven tab te selecteren (Blz. 39).
4. Druk op [Enter].
• Het Contactlijst-detailsscherm wordt
weergegeven.
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5. Druk op [G].
• Het Contactlijst-bewerkingsscherm wordt
weergegeven.

6. Gebruik [

][ ] om het gewenste item te
selecteren en wijzig de gegevens (Blz. 113).
Opmerking

•
•

Wanneer u gegevens van een individueel
contact bewerkt, kunt u "Multipunt" niet
bewerken.
Wanneer u gegevens van een
multiple-party contact bewerkt, kunt u
"Multipunt" of "Adres" niet bewerken.

7. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

8. Gebruik [

][

] om "Ja" te selecteren en druk op

[Enter].
• Het Contactlijst-detailsscherm wordt
weergegeven.

9. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Een contact verwijderen
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2. Gebruik [

][ ] om "Contactlijst" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het Contactlijst-scherm wordt weergegeven.

3. Gebruik [

][ ] om het contact te selecteren dat
u wilt verwijderen.
• U kunt [ ][ ] of de numerieke toetsen van de
afstandsbediening gebruiken om de
weergegeven tab te selecteren (Blz. 39).

4. Druk op [R].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
verwijdering kunt bevestigen.

5. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het Contactlijst-scherm wordt weergegeven.

6. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Een contact toevoegen via de
Gesprekshistorie
Een Single-Party registreren
U kunt via de Gesprekshistorie een contact aan de
Contactlijst toevoegen.
Opmerking

•
•
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Als een hostnaam in de kolom "Locatie" van
de Gesprekshistorie wordt weergegeven, kunt
u de partij niet in uw contactlijst registreren.
Ook kunt u mogelijk geen SIP URI (of
SIP-gebruikersnaam) registreren vanuit de
Inkomende Gesprekshistorie als er bijv. niet
aan de RFC eisen wordt voldaan. In dit geval
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dient u contact op te nemen met uw
netwerkbeheerder.
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2. Gebruik [

][ ] om "Belgeschied." te selecteren
en druk op [Enter].
• Het Uitgaande Gesprekshistorie-scherm
verschijnt.
Opmerking

•

7. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Een Multi-Party contact registreren
U kunt meerdere partijen in één contact (multiple-party
contact) toevoegen met behulp van de Uitgaande
Gesprekshistorie.
Opmerking

•

Om de Inkomende Gesprekshistorie te
raadplegen, op [G] drukken.

3. Gebruik [

][ ] om de partij in te voeren die u als
contact wilt toevoegen, en druk op [B].
• Het Contactlijst-registratiescherm wordt
weergegeven.

•
•

Als u met behulp van de Gesprekshistorie een
multiple-party contact toevoegt, zal iedere partij
automatisch ook als individueel contact worden
geregistreerd en ieder IP-adres/SIP URI (of
SIP-gebruikersnaam) zal in "Groep/Locatie"
worden geregistreerd.
Als een hostnaam in de kolom "Locatie" van
de Gesprekshistorie wordt weergegeven, kunt
u de partij niet in uw contactlijst registreren.
Ook kunt u mogelijk geen SIP URI (of
SIP-gebruikersnaam) registreren vanuit de
Inkomende Gesprekshistorie als er bijv. niet
aan de RFC eisen wordt voldaan. In dit geval
dient u contact op te nemen met uw
netwerkbeheerder.

1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "Belgeschied." te selecteren
en druk op [Enter].
• Het Uitgaande Gesprekshistorie-scherm
verschijnt.

4. Gebruik [

][ ] om de noodzakelijke items en
invoerinformatie te selecteren (Blz. 113).
Opmerking

•

U kunt "Multipunt" of "Adres" niet
wijzigen.

5. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

6. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het Uitgaande of Inkomende
Gesprekshistorie-scherm wordt weergegeven,
afhankelijk van het scherm dat u in stap 2 liet
weergeven.
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3. Gebruik [

][ ] om de partijen in te voeren die u
als multiple-party contact wilt toevoegen, en druk op
[B].
• Het Contactlijst-registratiescherm wordt
weergegeven.

Systeeminstellingen veranderen
Opmerking

•

Als een video-conferentiegesprek binnenkomt
terwijl gegevens worden ingevoerd, verschijnt
een dialoogvenster met de vraag of u het
video-conferentiegesprek wilt beantwoorden.
Gebruik [ ][ ] om "Ja" te selecteren of
"Nee" en druk op [Enter].
• Als u "Ja" selecteert, kunt u het
video-conferentiegesprek beantwoorden
zonder dat nog niet opgeslagen gegevens
verloren gaan.
• Als u "Nee" selecteert, kunt u doorgaan met
het invoeren van gegevens.

De naam van de unit instellen
4. Gebruik [

][ ] om de noodzakelijke items en
invoerinformatie te selecteren (Blz. 113).
Opmerking

•

U kunt "Multipunt" of "Adres" niet
wijzigen.

5. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

6. Gebruik [

][

] om "Ja" te selecteren en druk op

[Enter].
• Het Gesprekshistorie-scherm verschijnt.

1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Gebruik [

][ ] om "Systeeminfo." te selecteren
en druk op [Enter].
• Het instellingenscherm voor de unit naam wordt
weergegeven.

7. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

4. Voer een naam voor de unit in (max. 24 tekens)
(Blz. 113).
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5. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

5. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

instellingen kunt opslaan.

6. Gebruik [

][

] om "Ja" te selecteren en druk op

[Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

7. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Instellen van datum en tijd
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Gebruik [

][ ] om "Datum/tijd instel." te
selecteren en druk op [Enter].
• Het instelscherm voor datum en tijd wordt
weergegeven.

instellingen kunt opslaan, en om het systeem
daarna opnieuw op te starten.

6. Gebruik [

][

] om "Ja" te selecteren en druk op

[Enter].
Het systeem zal automatisch opnieuw worden
opgestart waarna de gewijzigde
systeeminstellingen zullen gelden.

•

Het netwerk instellen
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Gebruik [

][ ] om "Netwerkinstel." te
selecteren en druk op [Enter].
• Het netwerkinstellingen-scherm wordt
weergegeven.

4. Gebruik [
4. Gebruik [

][ ] om het item en de
invoergegevens te selecteren.
• Voer nu in: het jaar (4 cijfers), de maand (1–2
cijfers), de dag (1–2 cijfers), de tijd (24 uur
weergave), en selecteer het format van de
datum (Maand/Dag/Jaar, Dag/Maand/Jaar,
Jaar/Maand/Dag) en de tijdsaanduiding (12u/
24u).

][ ] om de onderstaande items in te
voeren:
"IP-adres": gebruik [ ][ ] om te selecteren of de
IP-adres informatie van deze unit ("IP-adres",
"Subnetmasker", "Standaardgateway")
automatisch door een DHCP-server moet worden
verkregen of handmatig zal worden ingesteld.
– "Auto" (fabrieksinstelling): de IP-adres
informatie automatisch verkrijgen.
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– "Handm.": de IP-adres informatie handmatig
instellen.
Opmerking

•

Zelfs als u "Auto" heeft geselecteerd, kan
door overbelasting van het netwerk geen
IP-adres worden verkregen. In dat geval
verschijnt rechtsboven in het Beginscherm
de melding "Adres is niet toegewezen".
Raadpleeg uw netwerkbeheerder.
"IP-adres": voer het IP-adres van de unit in.
"Subnetmasker": voer het subnet mask in.
"Standaardgateway": voer het IP-adres van de
standaard gateway in.
Opmerking

•

•

"IP-adres", "Subnetmasker" en
"Standaardgateway" kunnen alleen
worden ingevoerd als "IP-adres" is
ingesteld op "Handm.".
Als er na een punt in het "IP-adres",
"Subnetmasker" of
"Standaardgateway" 1 of 2 cijfers staan,
voer deze dan als zodanig in. Dus bijv. niet
[.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]

"DNS-server": gebruik [ ][ ] om te selecteren
of de IP-adres informatie voor de DNS-servers
("Primaire DNS-server", "Secundaire
DNS-server") automatisch door een DHCP-server
moet worden verkregen of handmatig zal worden
ingesteld.
– "Auto" (fabrieksinstelling): de IP-adres
informatie wordt automatisch verkregen.
– "Handm.": de IP-adres informatie wordt
handmatig ingesteld.
Opmerking

•

Voor "Auto", moet "IP-adres" zijn
ingesteld op "Auto".
• De instelling van de DNS-server is nodig om
te kunnen controleren op upgrades en voor
het downloaden van de nieuwste software.
"Primaire DNS-server": voer het IP-adres van de
primaire DNS-server in.
"Secundaire DNS-server": voer het IP-adres van
de secundaire DNS-server in.
Opmerking

•
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ingevoerd als "DNS-server" is ingesteld op
"Handm.".
Als er na een punt in het adres van
"Primaire DNS-server" of "Secundaire
DNS-server" 1 of 2 cijfers staan, voer deze
dan als zodanig in. Dus bijv. niet [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]

5. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

6. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

7. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Verbindingsinstellingen maken
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het verbindingsinstellingen-scherm verschijnt.
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4. Gebruik [

][ ] om de onderstaande items in te
voeren:
• De volgende items staan op 2 pagina’s. Druk op
[R] om naar de volgende pagina te gaan en
druk op [B] om naar de vorige pagina te gaan.
Zorg dat u de gewijzigde instellingen voor ieder
afzonderlijk scherm opslaat.
"Antwoordmodus": gebruik [ ][ ] om te
selecteren hoe u video-conferentiegesprekken wilt
beantwoorden ("Handm." [fabrieksinstelling] of
"Auto") (Blz. 46).
"Max. bandbreedte": druk op [Enter] en gebruik
[ ][ ] om de maximum toegestane bandbreedte
te selecteren (512 kbps, 768 kbps, 1.0 Mbps,
1.2 Mbps, 1.5 Mbps, 2.0 Mbps, 2.5 Mbps,
3.0 Mbps, 3.5 Mbps, 4.0 Mbps, 4.5 Mbps,
5.0 Mbps, 5.5 Mbps, 6.0 Mbps, 6.5 Mbps,
7.0 Mbps, 7.5 Mbps, 8.0 Mbps, 8.5 Mbps,
9.0 Mbps [fabrieksinstelling], 10.0 Mbps).

•

•

"Video Kwaliteit": gebruik [ ][ ] om een keuze
te maken tussen vloeiende beweging of
beeldscherpte.
– "Beweging" (fabrieksinstelling): voorkeur voor
vloeiende beweging.
– "Scherpte": voorkeur voor beeldscherpte.
Opmerking

•

Opmerking

•

•

De maximale bandbreedte tijdens een
video-conferentiegesprek past zich aan
volgens de laagste bandbreedte die door
een deelnemer is ingesteld.
U kunt geen hogere bandbreedte instellen
dan door de dealer is ingesteld. Raadpleeg
uw dealer voor meer informatie.
Wanneer u een 3-Party
video-conferentiegesprek begint, selecteer
dan "1.0 Mbps" of hoger. De beeldkwaliteit
en de geluidskwaliteit kunnen anders niet
worden gegarandeerd.
Wanneer u een 4-Party
video-conferentiegesprek begint, selecteer
dan "1.5 Mbps" of hoger. De beeldkwaliteit
en de geluidskwaliteit kunnen anders niet
worden gegarandeerd.

Als u geen waarde kunt bepalen voor
"Encryptie" omdat de instelling niet
beschikbaar is, neem dan contact op met
uw netwerkbeheerder.
Wanneer u verbinding maakt met een MCU
of niet-Panasonic videoconferentie
systeem, moet u "Encryptie" instellen op
"UIT" omdat versleuteling niet mogelijk is.
Bij beiden moet de versleuteling worden
uitgeschakeld.

•

Als één van de andere partijen een oudere
softwareversie gebruikt, zal "Beweging"
worden geselecteerd.
Als "Max. resolutie" wordt ingesteld op
"HD", en "Video Kwaliteit" wordt
veranderd van "Beweging" naar
"Scherpte", zal de instelling voor "Max.
resolutie" automatisch worden ingesteld
op "Auto".

"Encryptie": gebruik [ ][ ] om de versleuteling
AAN of UIT te zetten.
– "AAN": versleuteling is ingeschakeld.
– "UIT" (fabrieksinstelling): versleuteling is
uitgeschakeld.

"Max. resolutie": gebruik [ ][ ] om de
maximale beeldresolutie van de
hoofd-videocamera en sub-videocamera te
selecteren die tijdens een video-conferentiegsprek
wordt gebruikt.
– "Full HD": maximale resolutie: 1920 ´ 1080
(deze modus verandert van
beeldschermresolutie op basis van de
netwerkconditie.)
– "HD": Maximale resolutie: 1280 ´ 720
(deze modus verandert van
beeldschermresolutie op basis van de
netwerkconditie.)
– "Auto" (fabrieksinstelling): deze modus
selecteert ofwel "Full HD" of "HD" volgens de
beschikbare bandbreedte.

Opmerking

Opmerking

•

•

•
•

Onthoud dat het wijzigen van de
versleutelinginstelling de communicatie
met andere partijen onmogelijk kan maken.
Houd er rekening mee dat als u
versleuteling uitschakelt, gesprekken
kunnen worden afgeluisterd op netwerken
die niet tegen dergelijke acties zijn
beveiligd.

•
•

Het wordt aanbevolen om "Auto" of
"HD" te selecteren.
Wanneer "Full HD" wordt geselecteerd, en
de andere partij heeft een lage
bandbreedte, kan de beeldresolutie lager
zijn dan wanneer "HD" of "Auto" wordt
geselecteerd.
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•

•

•

Wanneer u een 3-Party
video-conferentiegesprek begint, zal de
hoofd-videocamera automatisch worden
ingesteld op "HD", zelfs als u "Full HD"
heeft ingesteld.
Wanneer u een 4-Party
video-conferentiegesprek begint, zullen de
hoofd-videocamera en sub-videocamera
automatisch worden ingesteld op "HD",
zelfs als u "Full HD" heeft ingesteld.
Wanneer "Video Kwaliteit" is ingesteld op
"Scherpte", kunnen alleen "Full HD" en
"Auto" worden geselecteerd.

"Servicekwaliteit": gebruik [ ][ ] om te kiezen
tussen voorkeur voor geluid of beeld wanneer er
weinig bandbreedte beschikbaar is of het netwerk
overbelast is.
– "Audio" (fabrieksinstelling): de
geluidsweergave krijgt voorrang als er weinig
bandbreedte is, en ruisonderdrukking wordt
ingeschakeld als het netwerk overbelast is.
– "Video": zelfs als er weinig bandbreedte is of
het netwerk overbelast is, krijgt de
beeldkwaliteit voorrang.

•

"Kwaliteit stilst. Beeld": gebruik [ ][ ] om de
gewenste beeldresolutie te selecteren als u
filmfoto’s vanaf de sub-videocamera wilt versturen
naar andere partijen.
– "Full HD" (fabrieksinstelling): de resolutie van
stilstaande beelden is Full HD.
– "HD": de resolutie van stilstaande beelden is
HD.
Opmerking

•

•

Opmerking

•

Als één van de andere partijen een oudere
softwareversie gebruikt, zal "Audio"
worden geselecteerd.

"Alleen audio modus": gebruik [ ][ ] om te
selecteren of tijdens overbelasting van het netwerk
alleen audiocommunicatie (Audio-only modus)
moet worden gebruikt. In Audio-only modus wordt
uw beeld niet naar de andere partij verzonden. In
plaats daarvan wordt een blauw schermbeeld
verzonden.
– "AAN": communicatie schakelt pas over naar
Audio-only als het netwerk overbelast is.
– "UIT" (fabrieksinstelling): communication
schakelt niet over naar Audio-only, zelfs niet als
het netwerk overbelast is.
Opmerking

•
•
•
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Voor "AAN", moet "Servicekwaliteit" zijn
ingesteld op "Audio".
Inhoud kan niet worden gedeeld als de
Audio-only modus actief is.
Wanneer verbinding wordt gemaakt met
een MCU of een niet-Panasonic
videoconferentie systeem, of wanneer één
van de andere partijen een oudere
softwareversie gebruikt, wordt de
communicatie niet naar Audio-only

Bedieningshandleiding

overgeschakeld, zelfs niet als "Alleen
audio modus" is ingesteld op "AAN".
Als naar Audio-only modus wordt
overgeschakeld, duurt het een poos
voordat het blauwe beeldscherm zal
worden weergegeven. Tot die tijd verschijnt
een vertekend beeld.

Als het netwerk een lage bandbreedte
heeft en een hoge graad van
pakketverlies, wordt de instelling "HD"
aanbevolen. Raadpleeg uw dealer voor
meer informatie.
Tijdens een 4-Party
video-conferentiegesprek zal de
beeldschermresolutie "HD" zijn, zelfs
als u "Full HD" heeft ingesteld.

"Stand. MIC dempen setup": gebruik [ ][ ] om
te selecteren of de microfoon(s) wel of niet moet
worden gedempt bij aanvang van een
video-conferentiegesprek.
– "AAN": de microfoon(s) dempen.
– "UIT" (fabrieksinstelling): de microfoon(s) niet
dempen.
"Max. belduur": voer de maximale tijdsduur in voor
een video-conferentiegesprek (in uren en minuten).
Opmerking

•
•

Als u 0 uren 0 minuten (fabrieksinstelling)
instelt, is de gespreksduur ongelimiteerd.
Als de duur van een
video-conferentiegesprek de ingestelde
tijdsduur overschrijdt, zal het gesprek
automatisch worden verbroken.

"Mic. detectie": gebruik [ ][ ] om te selecteren
of detectie van de verbindingsstatus van de
grensvlak (boundary) microfoons wel of niet wordt
ingeschakeld.
– "AAN" (fabrieksinstelling): detectie van de
grensvlak (boundary) microfoons inschakelen.
– "UIT": detectie van de grensvlak (boundary)
microfoons uitschakelen.
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Opmerking

•

Indien u geen grensvlak (boundary)
microfoons gebruikt, hier "UIT"
instellen.

"Status Netwerkverbinding": gebruik [ ][ ]
om te selecteren of u de netwerkstatus-indicatie wel
of niet wilt weergeven.
– "AAN" (fabrieksinstelling):
netwerkstatus-indicatie weergeven.
– "UIT": netwerkstatus-indicatie verbergen.
"Menu Actief Gesprek": gebruik [ ][ ] om te
selecteren of de Gids wel of niet zal verschijnen bij
aanvang van een video-conferentiegesprek.
– "AAN" (fabrieksinstelling): de Gids zal
verschijnen.
– "UIT": de Gids zal niet verschijnen.
"Ruisonderdrukking": gebruik [ ][ ] om de
funktie ruisonderdrukking tijdens een
video-conferentiegesprek in- of uit te schakelen.
– "AAN": ruisonderdrukking inschakelen.
– "UIT" (fabrieksinstelling): ruisonderdrukking
uitschakelen.

5. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

6. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

7. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Standby instellingen van het
scherm
Wanneer binnen een bepaalde tijdsduur de unit of
afstandsbediening niet worden gebruikt of geen
video-conferentiegesprek wordt ontvangen, gaat de
unit in standby modus. U kunt hier de tijdsduur instellen.
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Gebruik [

][ ] om "Stand-by-instell." te
selecteren en druk op [Enter].
• Het scherm voor de standby instellingen
verschijnt.

4. Voor het aantal minuten in (0–99) waarna de unit
het scherm in standby modus zal zetten
(fabrieksinstelling: 10).
Opmerking

•

Als u "0" invoert, zal de unit het scherm niet
automatisch in standby modus zetten.
Echter, als u op de [Video Out On/Off]
toets van de afstandsbediening drukt, zal
de unit het scherm in standby modus zetten,
zelfs als "0" is ingesteld.

5. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

6. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

7. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Het geluid instellen
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
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2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Druk op [ ].
• De tweede pagina wordt weergegeven.
4. Gebruik [

][ ] om "Geluidsinstel." te
selecteren en druk op [Enter].
• Het geluidsinstellingen-scherm verschijnt.

freq.", "Stem" of "Muziek") te selecteren die geldt
bij de aanvang van een video-conferentiegesprek
(Blz. 64).
Opmerking

•

U kunt een voorbeeld van de volgende
items beluisteren door te drukken op [R].
– "Welkomstschermvol."
– "Terugbeltoonvol."
– "Beltoonvol."

6. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

7. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

8. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

MIC positie instellen
5. Gebruik [

][ ] om de onderstaande items in te
voeren:
"Welkomstschermvol.": druk op [Enter] en
gebruik [ ][ ] om een volumeniveau ("UIT",
"Laag", "Normaal" [fabrieksinstelling] of "Hoog")
te selecteren die geldt voor het opstarten.
"Terugbeltoonvol.": druk op [Enter] en gebruik
[ ][ ] om een volumeniveau ("UIT", "Laag",
"Normaal" [fabrieksinstelling] of "Hoog") te
selecteren die geldt voor een uitgaand belsignaal.
Opmerking

•

Het volumeniveau van de in-gesprektoon is
hetzelfde als voor de terugbeltoon.

"Beltoonvol.": druk op [Enter] en gebruik [ ]
[ ] om een volumeniveau ("UIT", "Laag",
"Normaal" [fabrieksinstelling] of "Hoog") te
selecteren die geldt voor een inkomend belsignaal.
"Stand.geluidsniv.": gebruik [ ][ ] om een
volumeniveau (0–20) te selecteren die geldt bij de
aanvang van een video-conferentiegesprek
(fabrieksinstelling: 16).
"Geluidsvoorinst.": druk op [Enter] en gebruik
[ ][ ] om de toon ("Meer hoge freq.",
"Standaard" [fabrieksinstelling], "Meer lage
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U kunt bepalen waar een grensvlak (boundary)
microfoon in verhouding tot het beeldscherm staat
gepositioneerd. Wanneer geluiden naar de andere
partij worden doorgestuurd, worden zij overeenkomstig
de bepaalde posities afgespeeld, hetgeen een stereo
effect oplevert.

Automatisch instellen van de MIC
positie
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Druk op [ ].
• De tweede pagina wordt weergegeven.
4. Gebruik [

][ ] om "Ontv.modus mic." te
selecteren en druk op [Enter].
• Het scherm voor automatisch instellen
verschijnt.
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Opmerking

•

Als het scherm voor handmatig instellen
verschijnt, drukt u op [B] om terug te gaan
naar het scherm voor automatisch instellen.

2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Druk op [ ].
• De tweede pagina wordt weergegeven.
4. Gebruik [

][ ] om "Ontv.modus mic." te
selecteren en druk op [Enter].
• Het scherm voor automatisch instellen
verschijnt.
Opmerking

•

Als het scherm voor handmatig instellen
wordt weergegeven, ga dan verder met
stap 6.

5. Druk op [B].
• Het scherm voor handmatig instellen wordt
5. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de

weergegeven.

instellingen kunt opslaan.

6. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.
Opmerking

•

Afhankelijk van het aantal grensvlak
(boundary) microfoons dat is aangesloten,
onderscheiden de output-instellingen zich
als volgt:
– 2 of meerdere grensvlak (boundary)
microfoons: geluid in mono
– 1 grensvlak (boundary) microfoon:
geluid in stereo

7. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Handmatig instellen van de MIC positie
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

6. Gebruik [

][ ] om de grensvlak (boundary)
microfoon te selecteren die u wilt configureren en
druk op [Enter].

7. Gebruik [

][ ] om de relevante positie van de
grensvlak (boundary) microfoon te selecteren.
"Links": geluiden van de linkerkant worden
afgespeeld.
"Rechts": geluiden van de rechterkant worden
afgespeeld.
"Mono midden": alle geluiden via de linker en
rechter luidsprekers worden op hetzelfde
volumeniveau afgespeeld.
"Stereo midden": geluiden vlak voor de microfoon
worden via de linker en rechter luidsprekers op
hetzelfde volumeniveau afgespeeld.
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Opmerking

•

Wanneer een grensvlak (boundary)
microfoon is ingesteld op "Stereo
midden", moet u ervoor zorgen dat diens
connector naar het beeldscherm staat
gericht.
• In de volgende schema's worden de linker/
rechter kanalen afgebeeld zoals gezien
vanuit de hoofd-videocamera.
Hier volgen voorbeelden van de relevante positie
van grensvlak (boundary) microfoons.
Bij opstelling van grensvlak (boundary)
microfoons die in verticale lijn staan ten
opzichte van het beeldscherm:
Hoofd-videocamera

Beeldscherm
Luidspreker

Bij opstelling van grensvlak (boundary)
microfoons zoals volgt:
Beeldscherm Hoofd-videocamera
Luidspreker

MIC 1
R kanaal

L kanaal

MIC 2

Connector

L kanaal
MIC 1
L kanaal

R kanaal

MIC 1: "Rechts"
MIC 2: "Mono midden"
MIC 3: "Links"
Opmerking

MIC 2

•
R kanaal

L kanaal
MIC 3

•
•

MIC 1: "Stereo midden"
MIC 2: "Stereo midden"
MIC 3: "Stereo midden"

•

Bij opstelling van grensvlak (boundary)
microfoons die in horizontale lijn staan ten
opzichte van het beeldscherm:
Beeldscherm

MIC 3

Luidspreker

R kanaal

Connector

Luidspreker

Hoofd-videocamera

Luidspreker

Luidspreker

Maak wat geluid bij de grensvlak
(boundary) microfoon. " " verschijnt ter
aanduiding dat de grensvlak (boundary)
microfoon het geluid heeft opgepikt.
" " verschijnt niet als de grensvlak
(boundary) microfoon is gedempt.
" " verschijnt niet als de grensvlak
(boundary) microfoons het geluid gelijktijdig
oppikken.
Wanneer de grensvlak (boundary)
microfoon is uitgeschakeld (Mute), kan het
symbool " " verschijnen; als gevolg van
het geluid dat wordt gemaakt als u op de
MIC Dempen toets drukt.

8. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

R kanaal

L kanaal
MIC 1

MIC 2

Connector

MIC 1: "Rechts"
MIC 2: "Mono midden"
MIC 3: "Links"
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9. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

10. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Opmerking

•

Nadat de instellingen zijn voltooid mag u de
grensvlak (boundary) microfoon(s) niet
verplaatsen. In dat geval zullen de instellingen
namelijk niet meer overeenkomen met de
locatie van de grensvlak (boundary)
microfoon(s).

De afstandsbediening instellen
U kunt een afstandsbedieningscode 1, 2 of 3 instellen,
voor zowel de afstandsbediening als de unit. De unit
reageert alleen op afstandsbedieningen die een
overeenkomstige afstandsbedieningscode hebben. Als
u geen code specificeert, zal de unit op signalen van
alle afstandsbedieningen reageren. U kunt de
afstandsbedieningscode voor de unit in het
Beginscherm bevestigen (Blz. 29).
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Druk op [ ].
• De tweede pagina wordt weergegeven.

5. Gebruik [

][ ] om de onderstaande items in te
voeren:
"Afst.bed.-ID inschak.": gebruik [ ][ ] om
"AAN" of "UIT" (fabrieksinstelling) te selecteren.
• Als u "AAN" selecteert, kunt u een specifieke
ID-code voor de unit instellen.
• Als u "UIT" selecteert, zal de unit op alle
afstandsbedieningen reageren.
"Afstandsbed.-ID": gebruik [ ][ ] om een
afstandsbedieningscode te selecteren
("ID1" [fabrieksinstelling]/"ID2"/"ID3") voor de unit.
"Foute ID controleren": gebruik [ ][ ] om
"AAN" (fabrieksinstelling) te selecteren of "UIT".
• Als u "AAN" selecteert, en de unit ontvangt een
signaal van een afstandsbediening met een
andere code dan u in het Beginscherm heeft
gespecificeerd, zal een waarschuwing
verschijnen. Volg de procedures op het scherm
om de afstandsbedieningscode te veranderen.
• Als u "UIT" selecteert, zal de unit reageren op
signalen van een afstandsbediening met een
andere code en verschijnt op het Beginscherm
geen waarschuwing.
Opmerking

•

Als meerdere afstandsbedieningen met
toegewezen ID-codes dicht bij elkaar
worden gebruikt, wordt aanbevolen om
"UIT" te selecteren voor "Foute ID
controleren".

4. Gebruik [

][ ] om "Afstandsbed.-id" te
selecteren en druk op [Enter].
• Het scherm voor de
afstandsbedieningsinstellingen verschijnt.

6. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

7. Gebruik [

][

] om "Ja" te selecteren en druk op

[Enter].
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8. Wanneer "Afst.bed.-ID inschak." is ingesteld op
"AAN" (Blz. 93):
Het dialoogvenster voor het veranderen van de
afstandsbedieningscode verschijnt. Ga verder met
stap 9.

de instellingen te annuleren. Raadpleeg uw
dealer voor meer informatie.

11. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Talen instellen
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Druk op [ ].
• De tweede pagina wordt weergegeven.
Opmerking

•

Tijdens weergave van het dialoogvenster
kunt u geen video-conferentiegesprekken
ontvangen.

4. Gebruik [

][ ] om "Taalinstelling" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het scherm voor taalinstellingen verschijnt.

Wanneer "Afst.bed.-ID inschak." is ingesteld op
"UIT" (Blz. 93):
Het systeeminstellingen-scherm verschijnt. Druk op
[Home] om terug te gaan naar het Beginscherm.

9. Gebruik de volgende procedure om de
afstandsbedieningscode te veranderen.
1. Druk tegelijkertijd op [·] en [#].
2. Laat de toetsen los en druk binnen 2 seconden
en druk op het cijfer (1–3) dat correspondeert
met de code die u specificeerde voor
"Afstandsbed.-ID" in stap 4.
– 1: ID1
– 2: ID2
– 3: ID3

10. Druk op [Enter].
• Het dialoogvenster verdwijnt en de
afstandsbedieningscode van de unit zal worden
opgeslagen.
Opmerking

•
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Als het dialoogvenster niet verdwijnt,
herhaal dan de bovenstaande procedure,
indien nodig meerdere malen. Als het
dialoogvenster nog steeds niet verdwijnt,
schakel dan de stroom uit en weer aan om
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5. Druk op [Enter] en gebruik [

][

] om de

gewenste taal te selecteren.
Opmerking

•

Het is afhankelijk van het model uit welke
talen u kunt kiezen:
Voor KX-VC500BX: English(UK)
(fabrieksinstelling), English(US),
Português, Español
Voor KX-VC500CX: English
(fabrieksinstelling), Español, Português,
Русскийязык

Contacten en instellingen

Voor KX-VC500EX: English
(fabrieksinstelling), Deutsch, Français,
Italiano, Español, Nederlands,
Português

6. Druk op [Enter].
7. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

8. Gebruik [

][

] om "Ja" te selecteren en druk op

[Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven in de geselecteerde taal.
Opmerking

•

Als u per ongeluk de verkeerde taal kiest,
dan kunt u via de onderstaande stappen de
taalinstelling wijzigen.
1. Druk op [Home].
2. Druk op [Menu].
3. Druk viermaal op [ ], selecteer het
vijfde item van bovenaf, en druk op
[Enter].
4. Druk op [ ].
• De tweede pagina wordt
weergegeven.
5. Druk driemaal op [ ], selecteer het
vierde item van bovenaf, en druk op
[Enter].
• Het scherm voor taalinstellingen
verschijnt.
6. Herhaal de procedure vanaf stap 5.

UItvoeren van systeemonderhoud
Unit informatie weergeven
U kunt de instellingen voor de unit weergeven.
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Druk tweemaal op [ ].
• De derde pagina wordt weergegeven.
4. Gebruik [

][ ] om "Systeeminfo." te selecteren
en druk op [Enter].
• Het unit-informatiescherm wordt weergegeven
(Blz. 74).

9. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Instelling voor Multicast
Opmerking

•

Deze instelling mag niet door de gebruiker
worden gewijzigd.

5. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Controleren van geavanceerde
funkties
U kunt controleren welke funkties door software
verbetering zijn geactiveerd (Blz. 104).
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
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2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Druk tweemaal op [ ].
• De derde pagina wordt weergegeven.
4. Gebruik [

][ ] om "Verbetering" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het bevestigingsscherm van de verbeterde
funktie zal verschijnen.

Opmerking

•
–
–

Funkties die al zijn geactiveerd worden als
volgt weergegeven in "Geactiveerde
functies":
"Connection Enhancement": verbinding
met MCUs en niet-Panasonic
videoconferentie systemen is beschikbaar.
"Niet geregistreerd": er zijn geen funkties
geactiveerd.

5. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Het netwerk testen
U kunt bepalen of een netwerkverbinding tot stand kan
worden gebracht via een speciaal IP-adres.
Opmerking

•

U kunt het netwerk niet testen vanuit de
contactlijst of het Gesprekshistorie-scherm.

1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
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2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Druk tweemaal op [ ].
• De derde pagina wordt weergegeven.
4. Gebruik [

][ ] om "Netwerktest" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het scherm voor de netwerktest verschijnt.

5. Voer een IP-adres in.
Opmerking

•

Als er na een punt in het IP-adres 1 of 2
cijfers staan, voer deze dan als zodanig in.
Dus bijv. niet [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]

6. Druk op [R].
• De netwerktest begint. Nadat de netwerktest
met succes is voltooid of werd onderbroken,
zullen de resultaten in details worden
weergegeven. Als de netwerktest mislukt, zal
een melding daarvan worden weergegeven.

7. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Zelfdiagnose laten uitvoeren
Voordat u een video-conferentiegesprek begint, kunt u
door middel van uw eigen beeldscherm en luidsprekers
controleren hoe de andere partij uw beeld en stem zal
krijgen te zien en horen.
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Druk tweemaal op [ ].
• De derde pagina wordt weergegeven.
4. Gebruik [

][ ] om "Zelfdiag." te selecteren en
druk op [Enter].
• Het zelfdiagnose-scherm wordt met het
dialoogvenster weergegeven.

•
•
•

Wanneer iemand in de microfoon spreekt,
controleert u of het geluid via de
luidsprekers hoorbaar is.
Gedurende de zelfdiagnose zullen alle
grensvlak (boundary) microfoons worden
ingesteld op "Stereo midden".
Gedurende de zelfdiagnose zal de toon
worden ingesteld op "Standaard".

6. Druk op [R].
• De zelfdiagnose stopt.
Opmerking

•

Als u niet op [R] drukt, zal de zelfdiagnose
na ongeveer 10 minuten automatisch
stoppen.

7. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Uitvoeren van onderhoud op afstand
U kunt uw dealer onderhoud op afstand laten uitvoeren
door middel van de volgende procedure. Wanneer dit
plaatsvindt, kunt u de unit pas weer gebruiken als het
onderhoud op afstand is voltooid. Echter, als u de
stroom uitschakelt en weer inschakelt, zal het
onderhoud op afstand worden geannuleerd en kunt u
de unit weer gebruiken. Raadpleeg uw dealer voor
meer informatie.
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

2. Gebruik [
Opmerking

•
•

U kunt het dialoogvenster verbergen of
tonen door te drukken op [B].
Plaats de microfoon op minstens 1 m
afstand van de luidsprekers.

5. Druk op [R].
• De zelfdiagnose start.
Opmerking

•
•

Controleer het beeld dat wordt
weergegeven via de hoofd-videocamera.
Om terugkoppeling te voorkomen, moet het
volume langzaam worden verhoogd via de
[+] toets op de afstandsbediening.

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Druk driemaal op [ ].
• De vierde pagina wordt weergegeven.
4. Gebruik [

][ ] om "Ext. toegang" te selecteren
en druk op [Enter].
• Er verschijnt een dialoogvenster ter bevestiging
dat onderhoud op afstand is gestart.
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5. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het scherm voor onderhoud op afstand
verschijnt.

Menu-instellingen voor
beheerder invoeren
Opmerking

•

Als een video-conferentiegesprek binnenkomt
terwijl gegevens worden ingevoerd, verschijnt
een dialoogvenster met de vraag of u het
video-conferentiegesprek wilt beantwoorden.
Gebruik [ ][ ] om "Ja" te selecteren of
"Nee" en druk op [Enter].
• Als u "Ja" selecteert, kunt u het
video-conferentiegesprek beantwoorden
zonder dat nog niet opgeslagen gegevens
verloren gaan.
• Als u "Nee" selecteert, kunt u doorgaan met
het invoeren van gegevens.

Inloggen via het Beheerdermenu
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "Instellingen" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het systeeminstellingen-scherm wordt
weergegeven.

3. Druk tweemaal op [ ].
• De derde pagina wordt weergegeven.
4. Gebruik [

][ ] om "Beh.login" te selecteren en
druk op [Enter].
• Het inlogscherm verschijnt.
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5. Gebruik [

][ ] om "Wachtwoord"te selecteren,
en voor daarna het beheerderwachtwoord in (4–10
cijfers).

2. Gebruik [

][ ] om "Wachtwoord" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het scherm voor de wachtwoord instellingen
verschijnt.

Opmerking

•
•

Voer het beheerderwachtwoord in dat
tijdens de installatie werd ingesteld.
Neem contact op met uw dealer als u het
beheerderwachtwoord bent vergeten.

6. Gebruik [

][ ] om "Aanmelden" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.

3. Gebruik [

Een beheerderwachtwoord instellen
1. Log in via het Beheerdermenu (Blz. 98).
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.

][ ] om de volgende items te
selecteren en een wachtwoord in te voeren (4–10
cijfers):
"Huidig wachtwoord": voer het huidige
wachtwoord in (fabrieksinstelling: 00000000).
"Nieuw wachtwoord": voer het nieuwe
wachtwoord in.
"Herhaal nieuw wachtwoord": voer het nieuwe
wachtwoord nogmaals in.
Opmerking

•
•

Wijzig het wachtwoord dat door de fabriek
is ingesteld zodra de unit is geïnstalleerd.
Bewaar het wachtwoord op een veilige plek.

4. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
wijzigingen kunt opslaan.

5. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.

6. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Versleuteling instellen
Opmerking

•
•

•
•

Onthoud dat het wijzigen van de
versleutelinginstelling de communicatie met
andere partijen onmogelijk kan maken.
Er bestaat een risico dat
versleutelingsinstellingen door onbevoegden
worden veranderd. Bewaar het
beheerderwachtwoord daarom zorgvuldig,
zodat gebruikers niet zomaar
versleutelingsinstellingen kunnen veranderen.
U kunt de versleuteling niet inschakelen als er
geen versleutelingscode is ingesteld.
Houd er rekening mee dat als u versleuteling
uitschakelt, gesprekken kunnen worden
afgeluisterd op netwerken die niet tegen
dergelijke acties zijn beveiligd.

1. Log in via het Beheerdermenu (Blz. 98).
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "Encryptie" te selecteren en
druk op [Enter].
• Het scherm voor de versleutelingsinstellingen
verschijnt.

"Encryptie": gebruik [ ][ ] om de versleuteling
AAN of UIT te zetten.
– "AAN": versleuteling is ingeschakeld.
– "UIT" (fabrieksinstelling): versleuteling is
uitgeschakeld.
Opmerking

•

Als u "AAN" selecteert, dan moet u de
versleutelingscode specificeren (Blz. 100).
• Als de "Encryptie" instelling niet
overeenkomt met die van de andere partij
in een video-conferentiegesprek, is het
video-conferentiegesprek niet mogelijk.
• Deze instelling is alleen mogelijk wanneer
"Beheerder" is geselecteerd als
"Toegangsmodus".
• Wanneer u verbinding maakt met een MCU
of niet-Panasonic videoconferentie
systeem, moet u "Encryptie" instellen op
"UIT" omdat versleuteling niet mogelijk is.
Bij beiden moet de versleuteling worden
uitgeschakeld.
"Encryptiesleutel": voer een versleutelingscode in
(min. 4 tot max. 256 tekens [alfanumeriek, spatie,
symbolen]) (Blz. 113).
Opmerking

•
•

•
3. Gebruik [

][ ] om de onderstaande items in te
voeren:
"Toegangsmodus": gebruik [ ][ ] om
"Beheerder" (fabrieksinstelling) te selecteren of
"Gebruiker".
• Als u "Beheerder" selecteert, dan kan alleen
de netwerkbeheerder de versleuteling AAN/UIT
zetten.
• Als u "Gebruiker" selecteert, kan iedereen de
versleuteling AAN/UIT zetten (Blz. 87,
Blz. 109).
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•

&, <, >, komma (,), dubbel aanhalingsteken
(") kunnen niet worden ingevoerd.
Tijdens het invoeren worden de tekens van
de versleutelingscode weergegeven, maar
als de instelling eenmaal is opgeslagen,
zullen elk teken als asterisk (*) worden
weergegeven en kunt u op het scherm niet
meer zien wat de versleutelingscode is.
Noteer daarom van te voren wat de
versleutelingscode is en bewaar hem op
een veilige plek.
Er zal geen video-conferentiegesprek
mogelijk zijn als de gegevens van de
"Encryptiesleutel" niet overeenkomen
met die van de andere partij, zelfs niet als
de versleuteling is geactiveerd.
Wanneer de versleutelingscode wordt
weergegeven als asterisken (*), zullen deze
direct worden gewist als u op [Y] drukt.

4. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.
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5. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.

6. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Software update instellingen
De voorbereiding voor het bijwerken van de software
gaat als volgt.
Opmerking

•

U dient DNS-server instellingen uit te voeren als
u wilt controleren of er software updates zijn en
om die te downloaden (Blz. 85).

1. Log in via het Beheerdermenu (Blz. 98).
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "Update" te selecteren en
druk op [Enter].
• Het scherm voor update-instellingen verschijnt.

"Proxyserverpoort": voer het poortnummer van
de proxy server in (1–65535).
"Autom. Versiecontrole": gebruik [ ][ ] om
"AAN" of "UIT" (fabrieksinstelling) te selecteren.
• Als u "AAN" selecteert, zal de unit tijdens het
opstarten automatisch bij de DNS server of
proxy server zoeken of er updates voor uw
software zijn. Als er updates beschikbaar zijn,
zal in het Beginscherm een dialoogvenster
verschijnen.
• Als u "UIT" selecteert, zal de unit tijdens het
opstarten niet automatisch bij de DNS server of
proxy server zoeken naar updates voor uw
software.

4. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

5. Gebruik [

][

] om "Ja" te selecteren en druk op

[Enter].
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.

6. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Verbindingsmodus instellen
1. Log in via het Beheerdermenu (Blz. 98).
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "Verbindingswijze" te
selecteren en druk op [Enter].
• Het Verbindingsmodus-scherm verschijnt.

3. Gebruik [

][

] om de onderstaande items in te

voeren:
"Proxyserveradres": voer het IP-adres van de
proxy server in.
• Als er na een punt in het IP-adres 1 of 2 cijfers
staan, voer deze dan als zodanig in. Dus bijv.
niet [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]
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3. Gebruik [

][ ] om de gewenste
verbindingsmodus te selecteren.
"IP-modus": communication wordt via het Internet
of een intranet tot stand gebracht.
"NAT Traversal modus": communication wordt
door middel van KX-VC Series NAT Traversal
Service tot stand gebracht.
Opmerking

•

•

Er kan geen communicatie tot stand worden
gebracht met een partij die een andere
verbindingsmodus heeft ingesteld dan die u
gebruikt.
"NAT Traversal modus" kan alleen
worden gebruikt als KX-VC Series NAT
Traversal Service door middel van een
licentie is geactiveerd.
Meer informatie over KX-VC Series NAT
Traversal Service vindt u op de volgende
website:
http://panasonic.net/psn/products/hdvc/
nat_traversal/index.html

•

•

Als u het
MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres gaat
invoeren om verbinding te maken met een
MCU, moet "SIP Server" zijn ingesteld op
"UIT".
Als er problemen met de SIP-server zijn, of
wanneer SIP-instellingen verkeerd zijn
ingesteld (op de server of op de unit), etc., en
er geen video-conferentiegesprekken mogelijk
zijn, zal op het Beginscherm geen
SIP-gebruikersnaam worden weergegeven; in
plaats daarvan verschijnt "SIP is niet
geregistreerd". In dit geval moet u contact
opnemen met uw netwerkbeheerder.

1. Log in via het Beheerdermenu (Blz. 98).
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "SIP-instellingen" te
selecteren en druk op [Enter].
• Het instellingenscherm voor SIP wordt
weergegeven.

4. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan, en om het systeem
daarna opnieuw op te starten.

5. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het systeem zal automatisch opnieuw worden
opgestart waarna de gewijzigde
systeeminstellingen zullen gelden.

Opmerking

•

Als de verbindingsmodus wordt veranderd, is
de benodigde tijd voor een herstart afhankelijk
van de netwerkcondities.

3. Gebruik [

SIP instellingen uitvoeren
Wanneer een SIP-server via een intranet wordt
gebruikt, kunnen video-conferentiegesprekken tot
stand worden gebracht met behulp van SIP URI’s
(SIP-gebruikersnaam@SIP-domeinnaam).
Opmerking

•
•
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Deze instellingen kunnen alleen in IP-modus
worden uitgevoerd (Blz. 101).
Het kan niet worden gegarandeerd dat
video-conferentiegesprekken naar een MCU of
een niet-Panasonic videoconferentie systeem
via een SIP-server door middel van een SIP URI
mogelijk zijn.

Bedieningshandleiding

][

] om de onderstaande items in te

voeren:
"SIP Server": gebruik [ ][ ] om "AAN" of
"UIT" (fabrieksinstelling) te selecteren.
Opmerking

•

Om via een SIP-server te kunnen
communiceren, moet u "AAN" selecteren
en moeten "SIP Server Adres",
"SIP-gebruikersnaam", en "SIP
Domeinnaam" worden ingesteld.
"SIP Server Adres": voer het IP-adres van de
SIP-server in.
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Opmerking

•

Als er na een punt in het IP-adres 1 of 2
cijfers staan, voer deze dan als zodanig in.
Dus bijv. niet [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]
"SIP-gebruikersnaam": voer de
SIP-gebruikersnaam in. De alfanumerieke tekens
en symbolen . = * + _ - $ ! ? / ' ( ) kunnen worden
ingevoerd (max. 60 tekens).
"SIP Domeinnaam": voer de SIP-domeinnaam in.
De alfanumerieke tekens en symbolen . en - kunnen
worden ingevoerd (max. 128 tekens).
Opmerking

•

Voer een waarde in die voldoet aan de
RFC-normen. Raadpleeg uw
netwerkbeheerder voor meer informatie.

"Digest Authenticatie": gebruik [ ][ ] om
Digest Authenticatie AAN of UIT te zetten.
– "AAN": Digest Authenticatie inschakelen.
– "UIT" (fabrieksinstelling): Digest Authenticatie
uitschakelen.
"Authenticatie ID": voer een authenticatiecode in
(1–60 tekens [alfanumeriek, spatie, symbolen])
(Blz. 113). &, <, >, komma (,), dubbel
aanhalingsteken (") kunnen niet worden ingevoerd.
"Authenticatiewachtwoord": voer het
authenticatiewachtwoord in (0–60 tekens
[alfanumeriek, spatie, symbolen]) (Blz. 113). &, <,
>, komma (,), dubbel aanhalingsteken (") kunnen
niet worden ingevoerd.
Opmerking

•

•

•

Om via een SIP-server te kunnen
communiceren, moet u "AAN" selecteren
en moeten "SIP Server Adres",
"SIP-gebruikersnaam", en "SIP
Domeinnaam" worden ingesteld.
Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor
meer informatie.
"Authenticatie ID" en
"Authenticatiewachtwoord" kunnen
alleen worden ingesteld wanneer "Digest
Authenticatie" zijn ingesteld op "AAN".
Tijdens het invoeren worden de tekens van
het authenticatiewachtwoord
weergegeven, maar als de instelling
eenmaal is opgeslagen, zullen de tekens
als asterisken (*) worden weergegeven en
kunt u op het scherm niet meer zien wat het
authenticatiewachtwoord is. Noteer daarom

•

van te voren het authenticatiewachtwoord
en bewaar hem op een veilige plek.
Wanneer het authenticatiewachtwoord
wordt weergegeven als asterisken (*),
zullen deze direct worden gewist als u op
[Y] drukt.

"SIP Vervoerprotocol": gebruik [ ][ ] om een
protocol te kiezen (UDP, TCP, of Auto
[fabrieksinstelling]) dat u wilt gebruiken als u via SIP
communiceert.
Opmerking

•

Wanneer u kiest voor "Auto", en u een
SIP-server gebruikt, zal TCP als
communicatiemiddel worden toegepast.
Wanneer u een IP-adres of een
MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres
gebruikt, zal UDP als communicatiemiddel
worden toegepast. De gangbare instelling
is "Auto".

4. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

5. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.

6. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Systeeminitialisatie uitvoeren
1. Log in via het Beheerdermenu (Blz. 98).
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.
2. Druk op [ ].
• De tweede pagina wordt weergegeven.
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3. Gebruik [

][ ] om "Systeem starten" te
selecteren en druk op [Enter].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u het
starten van systeeminitialisatie kunt
bevestigen.

De MPR-code bevestigen
1. Log in via het Beheerdermenu (Blz. 98).
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.
2. Druk op [ ].
• De tweede pagina wordt weergegeven.
3. Gebruik [

][ ] om "Verbetering" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het scherm van de software updates verschijnt.
De code vindt u in het veld "MPR ID" (A).

A

4. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• het systeem zal automatisch herstarten om de
systeeminitialisatie te voltooien.
Opmerking

•

•

Na de initialisatie, zullen de oude
systeeminstellingen en informatiegegevens
die in de contactlijst en gesprekshistorie zijn
opgeslagen worden gewist.
Funkties die geactiveerd zijn door software
updates (Blz. 104) worden niet gewist.

Activeren van Geavanceerde
Funkties
U kunt funkties activeren door de softwareversie van de
unit te verhogen. Voor het activeren van een funktie
dient u een Registration Key (registratie-code) bij uw
dealer aan te vragen. Ten eerste, geef uw dealer het
Activation Key No. (licentienummer) en het Registration
ID (registratienummer) die op uw licentiekaart staan,
plus de MPR-code van de unit. De dealer kan deze
informatie vervolgens in het Licentie Management
Systeem invoeren en aan u de Registration Key
(registratie-code) verstrekken.
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De Registration Key (registratie-code) registreren
Registreer de Registration Key (registratie-code) om de
geavanceerde funkties te activeren.

1. Log in via het Beheerdermenu (Blz. 98).
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.
2. Druk op [ ].
• De tweede pagina wordt weergegeven.
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3. Gebruik [

][ ] om "Verbetering" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het software update-scherm wordt
weergegeven.

6. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan, en om het systeem
daarna opnieuw op te starten.

7. Gebruik [

][

] om "Ja" te selecteren en druk op

[Enter].
• Het systeem zal automatisch opnieuw worden
opgestart waarna de gewijzigde
systeeminstellingen zullen gelden.
Opmerking

•

Opmerking

•
–
–

Funkties die al zijn geactiveerd worden als
volgt weergegeven in "Geactiveerde
functies":
"Connection Enhancement": verbinding
met MCUs en niet-Panasonic
videoconferentie systemen is beschikbaar.
"Niet geregistreerd": er zijn geen funkties
geactiveerd.

4. Druk op [G].
• Het invoerscherm voor de Registration Key
(registratie-code) verschijnt.

•
•

Als de Registration Key (registratie-code)
die u heeft ingevoerd ongeldig is, wordt
"Mislukte authenticaite van de
registratie code." weergegeven. Herhaal
de procedure vanaf stap 5. Neem contact
op met uw dealer als deze melding wordt
weergegeven ondanks dat u de verkregen
Registration Key (registratie-code) correct
heeft ingevoerd.
U kunt per keer slechts één Registration
Key (registratie-code) doorvoeren.
Geactiveerde funkties kunnen ook worden
gecontroleerd op het bevestigingsscherm
van de verbeterde funktie (Blz. 95).

Updaten van software
1. Log in via het Beheerdermenu (Blz. 98).
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.
2. Druk op [ ].
• De tweede pagina wordt weergegeven.

5. Voer de uit 16 cijfers bestaande Registration Key
(registratie-code) in.
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3. Gebruik [

][ ] om "Softwareupdate" te
selecteren en druk op [Enter].
• Het software update-scherm wordt
weergegeven.

De melding voordat de eerste herstart zal beginnen

De melding voordat de tweede herstart zal beginnen

4. Wanneer "Autom. Versiecontrole" is ingesteld
op "AAN" (Blz. 101):
De nieuwste softwareversie wordt naast
"Beschikbare softwareversie :" weergegeven.
Ga verder met 5 als een update beschikbaar is.
Wanneer "Autom. Versiecontrole" is ingesteld
op "UIT" (Blz. 101):
Gebruik [ ][ ] om "Softwareupdates" te
selecteren en druk op [Enter].
• Het systeem controleert of er versie updates
zijn. De nieuwste softwareversie wordt naast
"Beschikbare softwareversie :"
weergegeven. Ga verder met stap 5 als een
update beschikbaar is.

5. Gebruik [

][ ] om "Nu software updaten" te
selecteren en druk op [Enter].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
software updates kunt bevestigen.
Opmerking

•

Lees aandachtig de waarschuwingen in het
dialoogvenster voordat u verder gaat met
de volgende stap.

6. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• De update wordt automatisch gedownload en
geïnstalleerd.
• Om de installatie van de update te voltooien zal
het systeem tweemaal herstarten. Voordat dat
gebeurt, krijgt u de onderstaande melding te
zien.
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De updated software is actief na de tweede herstart
van het systeem.
Opmerking

•
•

Neem contact op met uw dealer voor meer
informatie over de nieuwste firmware en
Bedieningshandleiding.
Als het zoeken, downloaden of installeren
van software updates mislukt, zal een
foutmelding verschijnen. Druk dan op
[Enter] om het systeem te laten
herstarten.
Probeer daarna het volgende:
a. Stel "DNS-server" of "Primaire
DNS-server" in via de
netwerkinstellingen (Blz. 85) (of lokale
locatie indien geselecteerd [Blz. 108]).
Probeer de software daarna opnieuw te
updaten.
Wanneer "DNS-server" is ingesteld op
"Auto", kan de DHCP-server de
oorzaak van het probleem zijn. Neem in
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dit geval contact op met uw
netwerkbeheerder.
b. Stel installatie van updates uit als de
bovenstaande stap geen succes heeft.
Want, mogelijk was uw netwerk
overbezet toen u de poging deed.
Als uw poging blijft mislukken, is er mogelijk
een probleem met de communicatielijnen.
Raadpleeg in dit geval uw dealer.

Instellingen voor audio input

– "UIT": de funktie Echo-verwijdering
uitschakelen.
"AutoGain Control": gebruik [ ][ ] om te
selecteren of de funktie Automatische
versterkingsfactor moet worden ingeschakeld.
– "AAN" (fabrieksinstelling): de funktie
Automatische versterkingsfactor inschakelen.
– "UIT": de funktie Automatische
versterkingsfactor uitschakelen.

5. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

Opmerking

•
•

Deze instellingen zijn nodig voor de verwerking
van de audio input.
Als een van de instellingen op "UIT" wordt
ingesteld, zal dit de geluidskwaliteit tijdens een
video-conferentiegesprek nadelig beïnvloeden.

1. Log in via het Beheerdermenu (Blz. 98).
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.
2. Druk op [ ].
• De tweede pagina wordt weergegeven.
3. Gebruik [

][ ] om "Audio-Ingang" te selecteren
en druk op [Enter].
• Het scherm voor audio input instellingen
verschijnt.

6. Gebruik [

][

] om "Ja" te selecteren en druk op

[Enter].
• Het Beheerdermenu wordt weergegeven.

7. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Instellingen voor HDMI (ter verificatie van de werking)
Opmerking

•

Deze instelling is nodig om de werking van
HDMI te verifiëren. Deze instelling hoeft in de
regel niet te worden gewijzigd.

4. Gebruik [

][ ] om de onderstaande items in te
voeren:
"Weerklank Canceller": gebruik [ ][ ] om te
selecteren of de funktie Echo-verwijdering moet
worden geannuleerd.
– "AAN" (fabrieksinstelling): de funktie
Echo-verwijdering inschakelen.
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Een lokale locatie instellen
U kunt maximaal 10 lokale locaties registreren. Eén unit
kan in meerdere vergaderruimten worden gebruikt
zonder dat daartoe de instellingen van het netwerk of
de verbindingsmodus hoeven te worden veranderd.

Een lokale locatie registreren

•

1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

•

2. Gebruik [

][ ] om "Lok. loc. select." te
selecteren en druk op [Enter].
• Het scherm voor de selectie van de lokale
locatie verschijnt.

3. Gebruik [

][ ] om "Niet gereg." te selecteren en
druk op [B].
• Het scherm voor instelling van de lokale locatie
verschijnt.

worden opgeslagen, zelfs niet als u in deze
schermen op [G] drukt. Sla de instellingen
pas op nadat u alle vereiste instellingen
heeft gespecificeerd. De volgende
instellingen zijn vereist:
– "Locatie Naam"
– "IP-adres" (als u "IP-adres" instelt op
"Handm.")
– "Subnetmasker" (als u "IP-adres"
instelt op "Handm.")
Tijdens het invoeren van de "Locatie
Naam" zal het volgende scherm niet
verschijnen, zelfs niet als u op [R] drukt.
In IP-modus kan de de instelling voor
"Encryptiesleutel" niet worden
geconfigureerd. Het instellen daarvan is
alleen mogelijk in NAT Traversal modus.
Voor meer informatie kunt u de volgende
website raadplegen:
http://panasonic.net/psn/products/hdvc/
nat_traversal/index.html

"Verbindingswijze": gebruik [ ][ ] om een
verbindingsmodus (IP-modus of NAT Traversal
modus) te selecteren.
Opmerking

•

4. Gebruik [

][

] om de onderstaande items in te

voeren:
• De volgende items staan op 2 pagina’s. Druk op
[R] om naar de volgende pagina te gaan en
druk op [B] om naar de vorige pagina te gaan.
• Als u op [G] drukt op de eerste of tweede
pagina, zullen de instellingen van beide
schermen worden opgeslagen.
Opmerking

•
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Als u in deze schermen geen waarden
specificeert, zullen de instellingen niet
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Als u een verbindingsmodus kiest zonder
eerst de netwerkinstellingen te
configureren, dan kunt u de instellingen niet
opslaan. Voordat u dus instellingen
configureert voor lokale locaties, moet u de
verbindingsmodus (Blz. 101) veranderen
en de netwerkinstellingen configureren
(Blz. 85).
"Locatie Naam": voer een naam voor de lokale
locatie in.
"Max. bandbreedte": druk op [Enter] en gebruik
[ ][ ] om de maximum toegestane bandbreedte
te selecteren (512 kbps, 768 kbps, 1.0 Mbps,
1.2 Mbps, 1.5 Mbps, 2.0 Mbps, 2.5 Mbps,
3.0 Mbps, 3.5 Mbps, 4.0 Mbps, 4.5 Mbps,
5.0 Mbps, 5.5 Mbps, 6.0 Mbps, 6.5 Mbps,
7.0 Mbps, 7.5 Mbps, 8.0 Mbps, 8.5 Mbps,
9.0 Mbps [fabrieksinstelling], 10.0 Mbps).
Opmerking

•

•

De maximale bandbreedte tijdens een
video-conferentiegesprek past zich aan
volgens de laagste bandbreedte die door
een deelnemer is ingesteld.
U kunt geen hogere bandbreedte instellen
dan door de dealer is ingesteld. Raadpleeg
uw dealer voor meer informatie.
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•

•

Wanneer u een 3-Party
video-conferentiegesprek begint, selecteer
dan "1.0 Mbps" of hoger. De beeldkwaliteit
en de geluidskwaliteit kunnen anders niet
worden gegarandeerd.
Wanneer u een 4-Party
video-conferentiegesprek begint, selecteer
dan "1.5 Mbps" of hoger. De beeldkwaliteit
en de geluidskwaliteit kunnen anders niet
worden gegarandeerd.

"Encryptie": gebruik [ ][ ] om de versleuteling
AAN of UIT te zetten.
– "AAN": versleuteling is ingeschakeld.
– "UIT" (fabrieksinstelling): versleuteling is
uitgeschakeld.
Opmerking

•
•

•

•

Onthoud dat het wijzigen van de
versleutelinginstelling de communicatie
met andere partijen onmogelijk kan maken.
Houd er rekening mee dat als u
versleuteling uitschakelt, gesprekken
kunnen worden afgeluisterd op netwerken
die niet tegen dergelijke acties zijn
beveiligd.
Als u geen waarde kunt bepalen voor
"Encryptie" omdat de instelling niet
beschikbaar is, neem dan contact op met
uw netwerkbeheerder.
Wanneer u verbinding maakt met een MCU
of niet-Panasonic videoconferentie
systeem, moet u "Encryptie" instellen op
"UIT" omdat versleuteling niet mogelijk is.
Bij beiden moet de versleuteling worden
uitgeschakeld.

"Video Kwaliteit": gebruik [ ][ ] om een keuze
te maken tussen vloeiende beweging of
beeldscherpte.
– "Beweging" (fabrieksinstelling): voorkeur voor
vloeiende beweging.
– "Scherpte": voorkeur voor beeldscherpte.
Opmerking

•
•

Als één van de andere partijen een oudere
softwareversie gebruikt, zal "Beweging"
worden geselecteerd.
Als "Max. resolutie" wordt ingesteld op
"HD", en "Video Kwaliteit" wordt
veranderd van "Beweging" naar
"Scherpte", zal de instelling voor "Max.
resolutie" automatisch worden ingesteld
op "Auto".

"Max. resolutie": gebruik [ ][ ] om de
maximale beeldresolutie van de
hoofd-videocamera en sub-videocamera te
selecteren die tijdens een video-conferentiegsprek
wordt gebruikt.
– "Full HD": maximale resolutie: 1920 ´ 1080
(deze modus verandert van
beeldschermresolutie op basis van de
netwerkconditie.)
– "HD": Maximale resolutie: 1280 ´ 720
(deze modus verandert van
beeldschermresolutie op basis van de
netwerkconditie.)
– "Auto" (fabrieksinstelling): deze modus
selecteert ofwel "Full HD" of "HD" volgens de
beschikbare bandbreedte.
Opmerking

•
•

•

•

•

Het wordt aanbevolen om "Auto" of
"HD" te selecteren.
Wanneer "Full HD" wordt geselecteerd, en
de andere partij heeft een lage
bandbreedte, kan de beeldresolutie lager
zijn dan wanneer "HD" of "Auto" wordt
geselecteerd.
Wanneer u een 3-Party
video-conferentiegesprek begint, zal de
hoofd-videocamera automatisch worden
ingesteld op "HD", zelfs als u "Full HD"
heeft ingesteld.
Wanneer u een 4-Party
video-conferentiegesprek begint, zullen de
hoofd-videocamera en sub-videocamera
automatisch worden ingesteld op "HD",
zelfs als u "Full HD" heeft ingesteld.
Wanneer "Video Kwaliteit" is ingesteld op
"Scherpte", kunnen alleen "Full HD" en
"Auto" worden geselecteerd.

"SIP Vervoerprotocol": gebruik [ ][ ] om een
protocol te kiezen (UDP, TCP, of Auto
[fabrieksinstelling]) dat tijdens communicatie via
SIP moet worden gebruikt.
Opmerking

•

Wanneer u kiest voor "Auto", en u een
SIP-server gebruikt, zal TCP als
communicatiemiddel worden toegepast.
Wanneer u een IP-adres of een
MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres
gebruikt, zal UDP als communicatiemiddel
worden toegepast. De gangbare instelling
is "Auto".
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"IP-adres": gebruik [ ][ ] om te selecteren of de
IP-adres informatie van de lokale locatie
("IP-adres", "Subnetmasker",
"Standaardgateway") automatisch door een
DHCP-server moet worden verkregen of handmatig
zal worden ingesteld.
– "Auto": de IP-adres informatie automatisch
verkrijgen.
– "Handm." (fabrieksinstelling): de IP-adres
informatie handmatig instellen.

"Secundaire DNS-server": voer het IP-adres in
van de secundaire DNS server.
Opmerking

•

•

Opmerking

•

Zelfs als u "Auto" heeft geselecteerd, kan
door overbelasting van het netwerk geen
IP-adres worden verkregen. In dat geval
verschijnt rechtsboven in het Beginscherm
de melding "Adres is niet toegewezen".
Raadpleeg uw netwerkbeheerder.
"IP-adres": voer het IP-adres van de lokale locatie
in.
"Subnetmasker": voer de subnet mask in.
"Standaardgateway": voer het IP-adres van de
standaard gateway in.
Opmerking

•

•

"IP-adres", "Subnetmasker", en
"Standaardgateway" kunnen alleen
worden ingevoerd als "IP-adres" is
ingesteld op "Handm.".
Als er na een punt in het "IP-adres",
"Subnetmasker", of
"Standaardgateway" 1 of 2 cijfers staan,
voer deze dan als zodanig in. Dus bijv. niet
[.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]

"DNS-server": gebruik [ ][ ] om te selecteren
of de IP-adres informatie voor de DNS-servers
("Primaire DNS-server", "Secundaire
DNS-server") automatisch via een DHCP-server
wordt verkregen of handmatig zal worden ingesteld.
– "Auto": de IP-adres informatie automatisch
verkrijgen.
– "Handm." (fabrieksinstelling): de IP-adres
informatie handmatig instellen.
Opmerking

•

Voor "Auto", moet "IP-adres" zijn
ingesteld op "Auto".
"Primaire DNS-server": voer het IP-adres in van
de primaire DNS server.
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"Primaire DNS-server" en "Secundaire
DNS-server" kunnen alleen worden
ingevoerd als "DNS-server" is ingesteld op
"Handm.".
Als er na een punt in het IP-adres "Primaire
DNS-server" of "Secundaire
DNS-server" 1 of 2 cijfers staan, voer deze
dan als zodanig in. Dus bijv. niet [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]

"SIP Server": gebruik [ ][ ] om "AAN" of
"UIT" (fabrieksinstelling) te selecteren.
– "AAN": u kunt communiceren via een
SIP-server.
– "UIT": u kunt niet communiceren via een
SIP-server.
Opmerking

•

•

Als in het SIP-instellingenscherm geen SIP
instellingen zijn geconfigureerd, dan kunt u
niet "AAN" selecteren (Blz. 102).
Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor
meer informatie.
Als er problemen met de SIP-server zijn, of
wanneer SIP-instellingen verkeerd zijn
ingesteld (op de server of op de unit), etc.,
en er geen video-conferentiegesprekken
mogelijk zijn, zal op het Beginscherm geen
SIP-gebruikersnaam worden
weergegeven; in plaats daarvan verschijnt
"SIP is niet geregistreerd". In dit geval
moet u contact opnemen met uw
netwerkbeheerder.

5. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

6. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het scherm voor de selectie van de lokale
locatie verschijnt.

7. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
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Een lokale locatie selecteren
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

Opmerking

•
•

2. Gebruik [

][ ] om "Lok. loc. select." te
selecteren en druk op [Enter].
• Het scherm voor de selectie van de lokale
locatie verschijnt.

•

•

3. Gebruik [

][

] om de gewenste lokale locatie te

selecteren.
Opmerking

•
•

Voor de geselecteerde lokale locatie zal
een "
" in de kolom "Gekozen" worden
weergegeven.
Locaties die niet zijn geregistreerd, worden
weergegeven als "Niet gereg.".

Als de verbindingsmodus wordt veranderd, is
de benodigde tijd voor een herstart afhankelijk
van de netwerkcondities.
Wanneer u een lokale locatie selecteert, wordt
de naam die is ingevoerd in "Locatie Naam"
weergegeven in plaats van de unit naam in de
unit informatie.
Als u de stroom uitschakelt en weer inschakelt,
wordt de instelling Lokale Locatie teruggezet
zoals die is ingesteld in het systeeminstellingen
scherm.
Schakel de stroom uit en weer aan om terug te
gaan naar de locatie zoals die is ingesteld in het
systeeminstellingen scherm, of voer de
volgende procedure uit:
1. Herhaal de stappen 1–2.
2. Gebruik [ ][ ] om de locatie te kiezen die
momenteel is geselecteerd.
3. Druk op [Y].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarin
u kunt bevestigen of u terug wilt naar de
locatie zoals die is ingesteld in het
systeeminstellingen scherm.
4. Gebruik [ ][ ] om "Ja" te selecteren en
druk op [Enter].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
Opmerking

•

4. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarin u het
tijdelijke gebruik van de lokale locatie kunt
bevestigen.

Wanneer de tijdelijke
verbindingsmodus verschilt van die
van de geselecteerde lokale locatie
en dat van de verbindingsmodus in
de systeeminstellingen, zal het
systeem automatisch opnieuw
worden opgestart, zodat de
gewijzigde systeeminstellingen van
toepassing zullen zijn.

5. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.
Opmerking

•

Wanneer de huidige verbindingsmodus
anders is dan die van de geselecteerde
lokale locatie, zal het systeem automatisch
opnieuw worden opgestart, zodat de
gewijzigde systeeminstellingen van
toepassing zullen zijn.

Informatie van de lokale locatie
wijzigen
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
2. Gebruik [

][ ] om "Lok. loc. select." te
selecteren en druk op [Enter].
• Het scherm voor de selectie van de lokale
locatie verschijnt.
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3. Gebruik [

][ ] om de locale locatie te selecteren
die u wilt wijzigen.

4. Druk op [B].
• Het scherm voor wijzigen van de lokale locatie

2. Gebruik [

][ ] om "Lok. loc. select." te
selecteren en druk op [Enter].
• Het scherm voor de selectie van de lokale
locatie verschijnt.

verschijnt.

3. Gebruik [
5. Gebruik [

][ ] om het gewenste item te
selecteren en wijzig de gegevens.

6. Druk op [G].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
instellingen kunt opslaan.

7. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het scherm voor de selectie van de lokale
locatie verschijnt.

8. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Informatie van de lokale locatie
verwijderen
1. Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.
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][ ] om de lokale locatie te selecteren
die u wilt verwijderen.

4. Druk op [R].
• Er verschijnt een dialoogvenster waarmee u de
verwijdering kunt bevestigen.

5. Gebruik [

][ ] om "Ja" te selecteren en druk op
[Enter].
• Het scherm voor de selectie van de lokale
locatie verschijnt.

6. Druk op [Home].
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Gegevens invoeren
G

e

g

e

Letters en cijfers invoeren

v

e

n

s

Via de afstandsbediening kunt u letters en cijfers invoeren.
In de volgende tabellen vindt u welke tekens en cijfers kunnen worden ingevoerd. De taal die kan worden
ingevoerd, is afhankelijk van welke taal via systeeminstellingen werd ingesteld.

i

n

v

Blijf op de bijbehorende toets drukken totdat u bij de gewenste letter of het cijfer bent. Als u dezelfde toets
moet gebruiken voor andere letters of cijfers, druk op [ ] om de cursor naar rechts te verplaatsen.

o

e

Tabel 1 Engels (voor KX-VC500BX/KX-VC500CX/KX-VC500EX)

Uitgebreide tekenset 1
(West-Europa) modus

Latijnse Modus

r

e

Uitgebreide tekenset 2
(Oost-Europa) modus

n

Toets

Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus

1

1

Cijfermodus

Hoofdletters
Kleine letters
Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus -voorkeurmodus -voorkeurmodus

1

1

1
aàáâãäåæ
bcçAÀÁÂ
ÃÄÅÆBC
Ç2

ABCabc2

abcABC2

2

AÀÁÂÃÄÅ
ÆBCÇaàá
âãäåæbcç
2

DEFdef 3

defDEF3

3

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf3 EÈÉÊËF3

GHIghi4

ghiGHI4

4

JKLjkl5

jklJKL5

5

MNOmno6 mnoMNO6 6

PQRSpqr
s7

pqrsPQR
S7

7

TUVtuv8

tuvTUV8

8

JKLjkl5

jklJKL5

MNÑOÒÓ
ÔÕÖØŒ
mnñoòóô
õöøœ6

mnñoòóôõ
öøœMNÑ
OÒÓÔÕÖ
ØŒ6

1

1

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

WXYZwxy wxyzWXY
Z9
z9

9

0 Spatie

0 Spatie

0

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'
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Tabel 2 Duits (alleen voor KX-VC500EX)

Uitgebreide tekenset 1
(West-Europa) modus

Latijnse Modus
Toets

Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus

1

1

Cijfermodus

Hoofdletters
Kleine letters
Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus -voorkeurmodus -voorkeurmodus

1

1

1
aàáâãäåæ
bcçAÀÁÂ
ÃÄÅÆBC
Ç2

AÄBCaäb
c2

aäbcAÄB
C2

2

AÀÁÂÃÄÅ
ÆBCÇaàá
âãäåæbcç
2

DEFdef 3

defDEF3

3

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf3 EÈÉÊËF3

GHIghi4

ghiGHI4

4

JKLjkl5

jklJKL5

5

MNOÖmn
oö6

mnoöMNO 6
Ö6

Uitgebreide tekenset 2
(Oost-Europa) modus

JKLjkl5

jklJKL5

MNÑOÒÓ
ÔÕÖØŒ
mnñoòóô
õöøœ6

mnñoòóôõ
öøœMNÑ
OÒÓÔÕÖ
ØŒ6

1

1

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

PQRSßpq pqrsßPQR
7
Sß7
rsß7
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TUÜVtuüv tuüvTUÜV
8
8

8

WXYZwxy wxyzWXY
Z9
z9

9

0 Spatie

0 Spatie

0

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'
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Tabel 3 Frans (alleen voor KX-VC500EX)

Uitgebreide tekenset 1
(West-Europa) modus

Latijnse Modus
Toets

Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus

1

1

Cijfermodus

Hoofdletters
Kleine letters
Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus -voorkeurmodus -voorkeurmodus

1

1

AÀÂÆBC aàâæbcçA
Çaàâæbc ÀÂÆBCÇ2 2
ç2

AÀÁÂÃÄÅ
ÆBCÇaàá
âãäåæbcç
2

aàáâãäåæ
bcçAÀÁÂ
ÃÄÅÆBC
Ç2

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf 3 EÈÉÊËF3

3

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf3 EÈÉÊËF3

GHIÎÏghiîï ghiîïGHIÎÏ
4
4

4

JKLjkl5

jklJKL5

1

5

JKLjkl5

jklJKL5

MNÑOÒÓ
ÔÕÖØŒ
mnñoòóô
õöøœ6

mnñoòóôõ
öøœMNÑ
OÒÓÔÕÖ
ØŒ6

MNOÔŒ
mnoôœ6

mnoôœM
NOÔŒ6

6

PQRSpqr
s7

pqrsPQR
S7

7

Uitgebreide tekenset 2
(Oost-Europa) modus

1

1

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

TUÙÛÜVt tuùûüvTU
ÙÛÜV8
uùûüv8

8

WXYZwxy wxyzWXY
Z9
z9

9

0 Spatie

0 Spatie

0

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie
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<>
#_-&$\%
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<>
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Gegevens invoeren

Tabel 4 Italiaans (alleen voor KX-VC500EX)

Uitgebreide tekenset 1
(West-Europa) modus

Latijnse Modus
Toets

Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus

Cijfermodus

1

1

AÀBCaàb
c2

aàbcAÀB
C2

DEÈÉFde
èéf 3

deèéfDEÈ 3
ÉF3

GHIÌghiì4

ghiìGHIÌ4

4

JKLjkl5

jklJKL5

5

MNOÒÓm
noòó6

mnoòóMN
6
OÒÓ6

PQRSpqr
s7

pqrsPQR
S7

Uitgebreide tekenset 2
(Oost-Europa) modus

Hoofdletters
Kleine letters
Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus -voorkeurmodus -voorkeurmodus

1

1

1

2

AÀÁÂÃÄÅ
ÆBCÇaàá
âãäåæbcç
2

aàáâãäåæ
bcçAÀÁÂ
ÃÄÅÆBC
Ç2

1

1

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf3 EÈÉÊËF3

JKLjkl5

jklJKL5

MNÑOÒÓ
ÔÕÖØŒ
mnñoòóô
õöøœ6

mnñoòóôõ
öøœMNÑ
OÒÓÔÕÖ
ØŒ6

7

TUÙVtuùv tuùvTUÙV
8
8
8
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WXYZwxy wxyzWXY
Z9
z9

9

0 Spatie

0 Spatie

0

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie
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Tabel 5 Spaans (voor KX-VC500BX/KX-VC500CX/KX-VC500EX)

Uitgebreide tekenset 1
(West-Europa) modus

Latijnse Modus
Toets

Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus

1

1

AÁBCaáb
c2

Cijfermodus

Uitgebreide tekenset 2
(Oost-Europa) modus

Hoofdletters
Kleine letters
Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus -voorkeurmodus -voorkeurmodus

1

1

1

aábcAÁB
C2

2

AÀÁÂÃÄÅ
ÆBCÇaàá
âãäåæbcç
2

aàáâãäåæ
bcçAÀÁÂ
ÃÄÅÆBC
Ç2

DEÉFdeé
f3

deéfDEÉ
F3

3

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf3 EÈÉÊËF3

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

4

JKLjkl5

jklJKL5

5

MNÑOÓm
nñoó6

mnñoóMN
6
ÑOÓ6

PQRSpqr
s7

pqrsPQR
S7

TUÚÜVtu
úüv8

tuúüvTUÚ
8
ÜV8

JKLjkl5

jklJKL5

MNÑOÒÓ
ÔÕÖØŒ
mnñoòóô
õöøœ6

mnñoòóôõ
öøœMNÑ
OÒÓÔÕÖ
ØŒ6

1

1

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

7

WXYZwxy wxyzWXY
Z9
z9

9

0 Spatie

0 Spatie

0

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie
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Tabel 6 Nederlands (alleen voor KX-VC500EX)

Uitgebreide tekenset 1
(West-Europa) modus

Latijnse Modus
Toets

Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus

1

1

1

Hoofdletters
Kleine letters
Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus -voorkeurmodus -voorkeurmodus

1

1
aàáâãäåæ
bcçAÀÁÂ
ÃÄÅÆBC
Ç2

AÁÄBCaá
äbc2

aáäbcAÁÄ 2
BC2

AÀÁÂÃÄÅ
ÆBCÇaàá
âãäåæbcç
2

DEÈÉËFd
eèéëf 3

deèéëfDE
ÈÉËF3

3

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf3 EÈÉÊËF3

GHIÍÏghiíï
4

ghiíïGHIÍÏ
4

4

JKLjkl5

jklJKL5

5

JKLjkl5

jklJKL5

MNOÓÖm
noóö6

mnoóöMN
OÓÖ6

6

MNÑOÒÓ
ÔÕÖØŒ
mnñoòóô
õöøœ6

mnñoòóôõ
öøœMNÑ
OÒÓÔÕÖ
ØŒ6

PQRSpqr
s7

pqrsPQR
S7

7

TUÚÜVtuú tuúüvTUÚ
ÜV8
üv8
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Cijfermodus

Uitgebreide tekenset 2
(Oost-Europa) modus

1

1

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

8

W X IJ Y Z w
x ij y z 9

w x ij y z W X
IJ Y Z 9

9

0 Spatie

0 Spatie

0

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie
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Tabel 7 Portugees (voor KX-VC500BX/KX-VC500CX/KX-VC500EX)

Uitgebreide tekenset 1
(West-Europa) modus

Latijnse Modus
Toets

Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus

1

1

Cijfermodus

1

AÁÂÃÀBC aáâãàbcç
Çaáâãàbc AÁÂÃÀBC 2
Ç2
ç2

Uitgebreide tekenset 2
(Oost-Europa) modus

Hoofdletters
Kleine letters
Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus -voorkeurmodus -voorkeurmodus

1

1

AÀÁÂÃÄÅ
ÆBCÇaàá
âãäåæbcç
2

aàáâãäåæ
bcçAÀÁÂ
ÃÄÅÆBC
Ç2

1

1

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf3 EÈÉÊËF3

DEÉÊFde
éêf3

deéêfDEÉ
ÊF3

3

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

4

JKLjkl5

jklJKL5

5

JKLjkl5

jklJKL5

MNOÓÔÕ
mnoóôõ6

mnoóôõM
NOÓÔÕ6

6

MNÑOÒÓ
ÔÕÖØŒ
mnñoòóô
õöøœ6

mnñoòóôõ
öøœMNÑ
OÒÓÔÕÖ
ØŒ6

PQRSpqr
s7

pqrsPQR
S7

7

TUÚÜVtuú tuúüvTUÚ
üv8
ÜV8

8

WXYZwxy
z9

wxyzWXY
Z9

9

0 Spatie

0 Spatie

0

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie
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<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

Bedieningshandleiding

119

Gegevens invoeren

Tabel 8 Russisch (alleen voor KX-VC500CX)

Cyrillische Modus
Toets

Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus

Cijfermodus

Hoofdletters
Kleine letters
-voorkeurmodus -voorkeurmodus

1

1

1

1

1

АБВ Г аб вг 2

аб вг А Б В Г2

2

AÁÂÃÀBCÇ
aáâãàbcç2

aáâãàbcç
AÁÂÃÀBCÇ2

3

DEÉÊFdeéê deéêfDEÉÊ
f3
F3

4

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

5

JKLjkl5

jklJKL5

6

MNOÓÔÕm
noóôõ6

mnoóôõM
NOÓÔÕ6

7

PQRSpqrs7

pqrsPQRS7

8

TUÚÜVtuúü
v8

tuúüvTUÚÜ
V8

ЬЭ ЮЯ ь эю я9 ьэ юя ЬЭЮЯ 9

9

WXYZwxy
z9

wxyzWXY
Z9

0 Spatie Ґ ЄІ ЇЎ 0 Spatie ґє і ї ў
Ґ Є І ЇЎ
ґє іїў

0

0 Spatie

0 Spatie
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ДЕЁ ЖЗд еёж д еёж зДЕ Ё Ж
З3
з3
И ЙК Л ий к л4

и й кл ИЙК Л 4

МН ОП мно п5 мн опМ Н ОП 5

РСТУ рст у 6

рст у Р С ТУ 6

ФХЦЧф х ц ч 7 фх ц ч ФХ Ц Ч 7
ШЩЪЫшщ ъ
ы8

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

шщъ ы Ш Щ Ъ
Ы8
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<>
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Vervolg van vorige pagina

Uitgebreide tekenset 1
(West-Europa) modus
Toets

Hoofdletters
-voorkeurmodus

Kleine letters
-voorkeurmodus

1

1

AÀÁÂÃÄÅ
ÆBCÇaàá
âãäåæbcç
2

aàáâãäåæ
bcçAÀÁÂ
ÃÄÅÆBC
Ç2

DEÈÉÊËF
deèéêëf3

deèéêëfD
EÈÉÊËF3

Uitgebreide tekenset 2
(Oost-Europa) modus
Hoofdletters
-voorkeurmodus

Kleine letters
-voorkeurmodus

1

1

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

JKLjkl5

jklJKL5

MNÑOÒÓ
ÔÕÖØŒ
mnñoòóô
õöøœ6

mnñoòóôõ
öøœMNÑ
OÒÓÔÕÖ
ØŒ6

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie

0 Spatie
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De invoermodus omschakelen
Telkens wanneer [B] of [R] wordt ingedrukt, zal de invoermodus naar de volgende tekenset gaan:
[B] (Wanneer een andere taal dan Russisch als displaytaal wordt gekozen): Latijnse modus ®
cijferteken set ® uitgebreide tekenset 1 ® uitgebreide tekenset 2
[B] (Wanneer Russisch als displaytaal wordt gekozen): Cyrillische modus ® cijferteken set ® Latijnse
modus ® uitgebreide tekenset 1 ® uitgebreide tekenset 2
• [R]: kleine letters ® hoofdletters
De huidige invoermodus wordt in de gidsbalk weergegeven.
Voorbeeld: latijnse modus en voorkeurmodus voor kleine letters zijn geselecteerd

•

Een ingevoerd teken verwijderen
Druk op [Y] als u een ingevoerd teken wilt verwijderen. Het teken dat zal worden verwijderd, wordt bepaald
door de cursorpositie:
• Als de cursor rechts van het laatste teken staat, zal het laatste teken worden verwijderd.
• Als de cursor tussen een rij van tekens staat, zal het teken dat achter de cursor staat worden verwijderd.

Tekens invoegen
Gebruik [ ][ ] om de cursor naar de positie te verplaatsen waar u de tekens wilt invoegen, en voer
vervolgens in. De tekens zullen op de positie van de cursor worden ingevoegd.
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Diversen
D

i

v

e

Batterijen van afstandsbediening vervangen

r

s

Uitsluitend voor gebruikers in Taiwan

e

n

1. Open het klepje.

2. Verwijder de R6 (AA) batterijen.
3. Plaats de nieuwe batterijen (R6 [AA] droge batterij), eerst de minpool aansluiten, en sluit het klepje.
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Diversen

Reiniging van de unit
Schakel de stroom uit en ontkoppel alle kabels als u de unit wilt schoonmaken. Het reinigen van de unit terwijl
de stroom aan is, kan een defect veroorzaken.

•
•

•

124

Maak de unit schoon met een droge, zachte doek.
Voor het verwijderen van een hardnekkige vuillaag, de unit eerst schoonmaken met een natte maar goed
uitgewrongen zeem. Droog de unit daarna af met een droge, zachte doek.
Gebruik nooit de volgende reinigingsmiddelen. De unit kan daardoor verkleuren of worden beschadigd.
– Petroleum
– Schuurmiddel
– Alcohol
– Thinner
– Benzine
– Was
– Heet water
– Wasmiddel
Neem de gebruiksvoorschriften en waarschuwingen in acht als u chemische reinigingsdoekjes gaat
gebruiken.

Bedieningshandleiding

Aanvullende informatie
A

a

n

v

Probleemoplossing

u

l

l

e

Als zich een probleem voordoet met de werking van het apparaat, kunt u hier de mogelijke oplossingen zoeken.
Voordat u verder gaat, moet u controleren of alle verbindingen goed zijn aangesloten, en of de unit van stroom
wordt voorzien.

n

d

e

Basiswerking

i

n

Probleem

Oorzaak en oplossing

f

o

r

De elektrische stroom schakelt niet in.

• Het netsnoer is niet op het stopcontact aangesloten.
→ Het netsnoer op het stopcontact aansluiten.

Er verschijnt geen beeld.

• Een kabel of snoer is niet correct aangesloten.
→ Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten op de unit (Blz. 19).

m

a

t

Voer de Zelfdiagnose uit, en controleer de werking van de videocamera
en het beeldscherm die op de unit zijn aangesloten (Blz. 97).
• De hoofd-videocamera is niet ingeschakeld.
→ De hoofd-videocamera inschakelen.
• Het beeldscherm staat niet aan, of de bron waarmee de unit is verbonden is niet geselecteerd.
→ Zet het beeldscherm aan, en selecteer de bron waarmee de unit is verbonden.
• De unit heeft het scherm in standby modus gezet.
→ Door op een toets van de unit of van de afstandsbediening te drukken,
of bij ontvangst van een video-conferentiegesprek, zal de standby modus worden opgeheven en verschijnt er weer beeld.

i

e

Opmerking

•

De netwerkbeheerder kan de tijdsduur instellen waarna de unit
in standby modus gaat (Blz. 89).

•

Wanneer u een apparaat dat is voorzien van HDCP (High-bandwith
Digital Content Protection), kan het voorkomen blauw of blauw/zwart
wordt weergegeven.
→ Als een beeld niet correct wordt weergegeven, moet u geen apparaat
aansluiten dat van HDCP is voorzien.
De randen van het scherm
worden niet goed weergegeven.

• Het beeldscherm staat niet ingesteld op volledige beeldweergave.
→ Stel het beeldscherm in op full screen weergave.
• Wanneer u verbinding maakt met een MCU of niet-Panasonic videoconferentie systeem, kan de beeldweergave van de andere partij onvolledig zijn, dit is afhankelijk van het toestel dat door de andere partij
wordt gebruikt.
→ Neem contact op met uw dealer.
Opmerking

•

In Layout 1, tijdens een 3-Party video-conferentiegesprek, worden
de linker- en rechterrand van het beeld bijgesneden (Blz. 50). In
Layout 2, tijdens een 4-Party video-conferentiegesprek, worden de
randen van het beeld bijgesneden en wordt alleen het centrum van
het beeld weergegeven (Blz. 53).
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Aanvullende informatie

Probleem

Oorzaak en oplossing

•

De beeldverhouding is onjuist.

Wanneer u verbinding maakt met een MCU of niet-Panasonic videoconferentie systeem, kan het voorkomen dat de beeldverhouding bij de
andere partij niet juist wordt weergegeven; dit is afhankelijk van het
toestel dat door de andere partij wordt gebruikt.
→ Pas de beeldverhouding aan (Blz. 49).

De werking reageert niet of
werkt incorrect.

•
→
•
→
•
→

De afstandsbediening reageert niet.

•
→
•
→

Kabels of snoeren kunnen misschien foutief zijn aangesloten.
Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten op de unit (Blz. 19).
Er is een fout opgetreden.
Schakel de unit uit en hem daarna opnieuw opstarten.
Er kan sprake zijn van problemen met de communicatielijnen.
Neem contact op met uw dealer.

De batterijen zijn leeg.
Plaats nieuwe batterijen.
De afstandsbediening bevindt zich buiten het signaalontvangstbereik.
Zorg dat de afstandsbediening zich binnen het signaalontvangstbereik
bevindt (Blz. 18).
• De afstandsbedieningscode is anders dan van de unit en de afstandsbediening.
→ Verander de instellingen zodat de afstandsbedieningscodes van de unit
en de afstandsbediening met elkaar overeenkomen. Voer de volgende
procedure uit:
1. Druk op [Home] op de unit.
• Het Beginscherm wordt weergegeven. Controleer de afstandsbedieningscode van de unit (Blz. 29).
Opmerking

•

Neem contact op met uw dealer als de afstandsbedieningscode niet in het Beginscherm wordt getoond.

2. Druk tegelijkertijd op [·] en [#].
3. Laat de toetsen los en wacht 2 seconden, voer daarna met behulp
van de cijfertoetsen (1 t/m 3) de code in die op het Beginscherm
wordt getoond.
Opmerking

•
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Neem contact op met uw dealer als de afstandsbediening
na de bovenstaande procedure nog steeds niet reageert.

Aanvullende informatie

Probleem
U kunt de videocamera van
de andere partij niet met de
afstandsbediening instellen.

Oorzaak en oplossing

•
→
•
→
•

→
•
→
•
→

De hoofd-videocamera van de andere partij is een PTZ-camera die niet
door deze unit wordt ondersteund.
Laat de andere partij een PTZ-camera gebruiken die geschikt is voor
deze unit. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.
"CAM ctrl uit externe site(s)" is op de unit van de andere partij ingesteld op "UIT".
Laat de andere partij de funktie "CAM ctrl uit externe site(s)" op hun
unit instellen op "AAN".
U probeert een funktie te gebruiken die niet door de hoofd-videocamera
van de andere partij wordt ondersteund. Bijvoorbeeld, u probeerde de
panfunktie te gebruiken op een videocamera waarop alleen de zoomfunktie mogelijk is.
Controleer of de hoofd-videocamera van de andere partij geschikt is
voor de funktie die u wilt gebruiken.
Eén van de partijen gebruikt een unit waarop een incompatibele softwareversie is geïnstalleerd.
Informeer bij de partijen welke software versie zij gebruiken. Update de
unit met de oudere softwareversie, zodat de versies met elkaar overeenkomen.
De andere partij gebruikt een niet-Panasonic videoconferentie systeem.
Wanneer de andere partij een niet-Panasonic videoconferentie systeem gebruikt, zijn sommige verrichtingen mogelijk niet beschikbaar of
resulteren in een onbedoeld functioneren.
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Aanvullende informatie

Probleem

Oorzaak en oplossing

Kan geen verbinding maken
met andere partij.

• De LAN-kabel is foutief aangesloten.
→ Controleer of de kabel goed is aangesloten op de unit (Blz. 19). Voer
•
→

→

•
→
•
→
•
→
•
→
•
→
•
→
•
→
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het IP-adres van de andere partij in om het netwerk te testen, en controleer vervolgens of er verbinding is met de andere partij (Blz. 96).
De ingestelde maximale bandbreedte is onjuist.
3-Party video-conferentiegesprekken zijn niet mogelijk bij 512 kbps.
4-Party video-conferentiegesprekken zijn niet mogelijk bij 512 kbps of
768 kbps. Controleer of uw maximale bandbreedte juist is ingesteld, en
selecteer indien nodig de geschikte waarde voor uw netwerkomgeving.
Als er geen verbinding kan worden verkregen met een niet-Panasonic
videoconferentie systeem kan dit veroorzaakt worden door ofwel uw
bandbreedte-instelling of de bandbreedte-instelling bij de andere partij.
In dat geval moet u, of de andere partij, de instelling controleren en
veranderen (Blz. 87, Blz. 108). Als u uw eigen instellingen verandert,
dient u de nieuwe informatie als een lokale locatie te registreren
(Blz. 108).
De SIP-instellingen zijn onjuist.
Controleer de SIP-instellingen (Blz. 102). Als de SIP-instellingen juist
zijn, maar u nog steeds geen verbinding kunt maken met de andere
partij, dient u contact op te nemen met uw netwerkbeheerder.
De ID en het wachtwoord voor Digest Authenticatie zijn onjuist.
Controleer of de waarden die zijn gespecificeerd voor "Authenticatie
ID" en "Authenticatiewachtwoord" juist zijn (Blz. 103).
De "SIP Vervoerprotocol" instelling is anders dan die van de andere
partij.
Stel de "SIP Vervoerprotocol" instelling zodanig in, dat deze hetzelfde
is als van de andere partij (Blz. 103, Blz. 109).
De instellingen van de lokale locatie zijn onjuist.
Controleer de instellingen van de lokale locatie. Specificeer de
instellingen die op uw gebruiksomgeving van toepassing zijn
(Blz. 108).
Het IP-adres is foutief ingevoerd.
Controleer of het IP-adres van de andere partij correct is ingevoerd.
De SIP URI (of SIP-gebruikersnaam) is niet correct ingevoerd.
Controleer of de SIP URI (of SIP-gebruikersnaam) van de andere partij
correct is ingevoerd of dat die voldoet aan de RFC.
Het MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres is foutief ingevoerd.
Controleer of het vergaderzaalnummer en het IP-adres van de MCU
correct zijn ingevoerd.

Aanvullende informatie

Probleem

Oorzaak en oplossing

•
→
•
→
•
→
•
→
•
→
•
→

→
Het beeld wordt vervormd.

•
→
•
→

•
→
→
→

•
→

Als u het MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres gaat invoeren om een
video-conferentiegesprek tot stand te brengen, moet "SIP Server" zijn
ingesteld op "AAN".
Verander de "SIP Server" instelling naar "UIT" (Blz. 102).
Er is geen Internetverbinding.
Bij sommige hubs, routers, etc. duurt het 10 seconden of langer voordat
een internetverbinding tot stand komt.
Er is geprobeerd een video-conferentiegesprek te initiëren met een unit
waarvan de software versie incompatibel is.
Informeer bij de partijen welke software versie zij gebruiken. Update de
unit met de oudere softwareversie, zodat de versies met elkaar overeenkomen.
Er kan sprake zijn van problemen met de communicatielijnen.
Neem contact op met uw dealer.
Als u verbinding probeert te maken met een MCU of niet-Panasonic
videoconferentie systeem, zal bij u of bij de andere partij versleuteling
worden ingeschakeld.
Zorg dat alle partijen de versleuteling uitschakelt (Blz. 87, Blz. 100,
Blz. 109).
U probeert verbinding te maken met een MCU of niet-Panasonic videoconferentie systeem dat niet compatibel is.
Dergelijke verbindingen kunnen, afhankelijk van welk model de andere
partij gebruikt, worden geactiveerd met een licentiekaart (KX-VCS101,
apart verkrijgbaar). Raadpleeg uw dealer voor informatie over welke
modellen worden ondersteund.
Gebruik de uitgaande Gesprekshistorie om de naam van het apparaat
te bevestigen, en neem dan contact op met uw dealer.
Uw hub of router hebben mogelijk andere instellingen dan die van de
unit.
Neem contact op met uw dealer.
Er is sprake van packet loss (pakketverlies). (Het netwerk is overbelast.)
Controleer of de netwerkstatus-indicatie wordt weergegeven (Blz. 32).
Als deze continu slechts 0–1 staafjes toont, druk dan tweemaal op
[Status] en controleer de velden "Verlies" en "Bandbreedte", en
neem vervolgens contact op met uw netwerkbeheerder of dealer
(Blz. 74).
De ingestelde maximale bandbreedte is onjuist.
Tijdens een 3-Party video-conferentiegesprek moet minstens 1 Mbps
bandbreedte beschikbaar zijn. Stel de "Max. bandbreedte" instelling
in op "1.0 Mbps" of hoger (Blz. 87, Blz. 108).
Tijdens een 4-Party video-conferentiegesprek moet minstens 1,5 Mbps
bandbreedte beschikbaar zijn. Stel de "Max. bandbreedte" instelling
in op "1.5 Mbps" of hoger (Blz. 87, Blz. 108).
Als u verbinding probeert te maken met een MCU of niet-Panasonic
videoconferentie systeem, afhankelijk van het apparaat van de andere
partij, kan er beeldvervorming optreden door te weinig bandbreedte.
Neem in dat geval contact op met uw dealer.
Er kan sprake zijn van problemen met de communicatielijnen.
Neem contact op met uw dealer.
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Aanvullende informatie

Probleem
De maximum bandbreedte
verandert tijdens een video-conferentiegesprek.

•

De computer of sub-videocamera wordt niet weergegeven.

• Kabels of snoeren kunnen misschien foutief zijn aangesloten.
→ Zorg dat alle verbindingen naar de unit correct zijn aangesloten

Het duurt lang voordat een
stilstaand object via de
sub-videocamera duidelijk
wordt weergegeven.
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Oorzaak en oplossing

Bedieningshandleiding

De maximale bandbreedte tijdens een video-conferentiegesprek past
zich aan volgens de laagste bandbreedte die door een deelnemer is
ingesteld.
→ Neem contact op met uw dealer als er een probleem is met de communicatielijnen.

(Blz. 65, Blz. 69). Druk in het Beginscherm op [PC] of [Camera Sub]
en controleer daarna het computerscherm of het beeld van de
sub-videocamera (Blz. 65, Blz. 69).
• De beeldschermresolutie van de computer of haar snelheid van beeldverversing is niet compatibel met de unit.
→ De beeldschermresolutie en beeldverversing van uw computer zodanig
instellen dat deze compatibel zijn met de unit (Blz. 65).

•

Het versturen van een stilstaand beeld duurt lang. Er is sprake van
packet loss (pakketverlies).
→ Verander de "Kwaliteit stilst. Beeld" instelling naar "HD" (Blz. 88).

Aanvullende informatie

Audio
Probleem
De andere partij kan uw stem
niet horen.

Oorzaak en oplossing

• De microfoonkabel is foutief aangesloten.
→ Controleer of de microfoon goed is aangesloten op de unit (Blz. 19).
•
→
•
→
•
→
•
→
•
→
•
→

Het geluid valt weg.

Voer een zelfdiagnose uit, en controleer de werking van de microfoons
die op de unit zijn aangesloten (Blz. 97).
De microfoon is uitgeschakeld (Mute).
Druk op [MIC Mute] op de afstandsbediening, of druk op de MIC Mute
toets van de grensvlak (boundary) microfoon om de microfoon weer in
te schakelen (Blz. 62).
"Stand. MIC dempen setup" is ingesteld op "AAN".
De microfoons waren gedempt toen u het video-conferentiegesprek
startte of ontving. Controleer de instellingen (Blz. 88).
De microfoon wordt door iets geblokkeerd.
Houd tijdens een video-conferentiegesprek geen hand of object voor
de microfoon.
U bent te ver van de microfoon verwijderd.
Spreek in de richting van de microfoon.
U heeft mogelijk meer dan 5 grensvlak (boundary) microfoons aangesloten.
Sluit niet meer dan 4 grensvlak (boundary) microfoons aan.
Er kan sprake zijn van problemen met de communicatielijnen.
Neem contact op met uw dealer.

• U bent te ver verwijderd van de microfoon.
→ Spreek in de richting van de microfoon.
• De microfoon of de unit wordt tijdens een video-conferentiegesprek
verplaatst.
→ Verplaats de unit of de microfoon niet tijdens een video-conferentiegesprek.
• De microfoon wordt door iets geblokkeerd.
→ Houd tijdens een video-conferentiegesprek geen hand of object voor
de microfoon.
• Er kan sprake zijn van problemen met de communicatielijnen.
→ Neem contact op met uw dealer.

Het geluidsvolume is laag of
er is zelfs helemaal geen geluid.

• Het volumeniveau van de unit is te laag ingesteld.
→ Verhoog het volumeniveau (Blz. 61).
Opmerking

•

•
→
•
→

U kunt het volumeniveau van een video-conferentiegesprek instellen voordat u het gesprek begint. Controleer de instellingen
(Blz. 90).

De microfoon van de andere partij is uitgeschakeld.
Vraag de andere partij haar microfoon in te schakelen.
De volume-instellingen van het scherm zijn te gering ingesteld.
Verhoog het volumeniveau van het scherm.
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Aanvullende informatie

Probleem
U hoort nevengeluiden.

Oorzaak en oplossing

• De microfoon staat te dicht bij het scherm of de luidsprekers.
→ Plaats microfoons op minstens 1 m afstand van een beeldscherm of
luidspreker.

• De volume-instellingen van het scherm zijn te ruim ingesteld.
→ Verlaag het volumeniveau van het display.
Het geluid valt weg of weergalmt.

•

De andere partij hoort ruis.

• De grensvlak (boundary) microfoon is foutief aangesloten.
→ Controleer of de connectors van de kabel, waarmee de grensvlak

De aanpassing op de omgeving, hetgeen ingaat zodra een video-conferentiegesprek is begonnen, zijn nog niet voltooid.
→ Zodra een video-conferentiegesprek is begonnen, moeten u en de andere partijen om beurten spreken. De unit zal de geluidsniveaus automatisch aanpassen zodat alle partijen duidelijk hoorbaar zijn.

(boundary) microfoon met de unit is verbonden, geheel zijn ingestoken
en goed zijn vastgeklikt.
De beeldoriëntatie en het geluid stemmen niet met elkaar
overeen (de stem van de persoon links in beeld wordt door
de rechter luidspreker ten gehore gebracht, etc.).
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• De luidsprekers staan omgewisseld opgesteld.
→ Plaats de luidsprekers naast het scherm en controleer of de links/rechts
(L/R) bedrading ook als zodanig is aangesloten. Als u de luidsprekers
achter het scherm plaatst, kan de ruimtelijke links/rechts richting van
de microfoon worden omgedraaid. In dat geval zullen beeldoriëntatie
en geluid niet met elkaar overeenkomen.
• De luidsprekers van de andere partij staan foutief opgesteld.
→ Vraag de andere partij of zij haar luidsprekers naast het scherm wil
plaatsen. Wanneer de MIC positie op automatisch staat ingesteld, en
als de andere partij het beeldscherm voorin de kamer heeft staan maar
de luidsprekers achterin de kamer, kan de ruimtelijke links/rechts richting van de microfoon worden omgedraaid. In dat geval zullen beeldoriëntatie en geluid niet met elkaar overeenkomen.
• De MIC posities die handmatig door de andere partij zijn ingesteld, zijn
onjuist.
→ Vraag of de andere partij wil controleren of hun handmatig ingestelde
MIC posities correct zijn. Wanneer de MIC positie handmatig wordt ingesteld, moet de links/rechts oriëntatie overeenkomen met de links/
rechts kanalen zoals die vanuit de hoofd-videocamera worden waargenomen. Indien de MIC positie is ingesteld op "Stereo midden", moet
de connector van de microfoon op het beeldscherm zijn gericht
(Blz. 91).

Aanvullende informatie

Systeeminstellingen
Probleem
De instellingen van de unit
kunnen niet worden veranderd.

Oorzaak en oplossing

• Er is een video-conferentiegesprek gaande.
→ U kunt de instellingen veranderen nadat het video-conferentiegesprek
is beëindigd.
• U ontvangt een video-conferentiegesprek.
→ Er zal een dialoogvenster verschijnen met de vraag of het gesprek moet
worden beantwoord. Druk op [End] om de verbinding met het inkomende gesprek te verbreken, en configureer de instelling op de unit
opnieuw.
→ Als u een video-conferentiegesprek ontvangt wanneer u bezig bent met
het wijzigen van instellingen, zal een dialoogvenster verschijnen met
de vraag of u het gesprek wilt beantwoorden zonder de wijzigingen te
willen bewaren en kunt u tijdelijk geen instellingen meer wijzigen. Als u
het wijzigen wilt voortzetten, moet u het gesprek niet beantwoorden.

Als deze meldingen verschijnen
Melding

Oorzaak en oplossing

Bellen MISLUKT. Versleut.instellingen (Aan/Uit)
kloppen niet. Wijzig instellingen aan een kant en probeer
het opnieuw.

•

Verbinding mislukt vanwege
foutieve encryptie wachtwoord. Neem contact op met
uw leverancier.

•

Controleer verbinding hoofdcamera.

•
→
•
→

Kan niet registeren, contactlijst is vol.

• De contactlijst heeft de maximale capaciteit bereikt.
→ Verwijder onnodige contacten (Blz. 82).

Ongeldig IP-adres

• De opbouw van het ingevoerde IP-adres is ongeldig.
→ Voer het IP-adres correct in, namelijk volgens de opbouw

Tijdens het video-conferentiegesprek komen de versleutelingsinstellingen blijkbaar niet overeen met die van de andere partij.
→ Wijzig de versleutelingsinstellingen zodanig, dat deze overeenkomen
met die van de andere partij (Blz. 87, Blz. 100).
Tijdens het video-conferentiegesprek komt het versleutelingswachtwoord blijkbaar niet overeen met die van de andere partij.
→ Controleer of uw versleutelingscode overeenkomt met die van de andere partij (Blz. 100).
Een kabel of snoer is niet correct aangesloten.
Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten op de unit (Blz. 19).
De signaal input van de hoofd-videocamera is ongeldig.
Het door de hoofd-videocamera verzonden signaal kan niet worden
ontvangen. Raadpleeg uw dealer.

XXX.XXX.XXX.XXX (cijfers gescheiden door punten). Blokjes met 1 of
2 cijfers moet u ook als zodanig invoeren. Dus niet als [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]
Multicast of Broadcast adressen zijn niet mogelijk.
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Aanvullende informatie

Melding
Ongeldig subnetmasker

Oorzaak en oplossing

• De ingevoerde subnet mask code is ongeldig.
→ Voer een geldige subnet mask code in. Blokjes met 1 of 2 cijfers moet
u ook als zodanig invoeren. Dus niet als [.000].
Voorbeeld: het subnet mask is [255.255.255.0].
– Juiste invoer: [255.255.255.0]
– Verkeerde invoer: [255.255.255.000]

Ongeldige standaardgateway

• De ingevoerde standaard Gateway code is ongeldig.
→ Voer een geldige standaard Gateway code in. Blokjes met 1 of 2 cijfers
moet u ook als zodanig invoeren. Dus niet als [.001].
Voorbeeld: de standaard Gateway code is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]

Ongeldige datum/tijd

• De datum moet bestaan uit twee cijfers.
→ Voer een datum tussen 1 januari 2012 en 31 december 2035 in.

PC niet aangesloten.
Controleer de verbinding.

•
→
•
→
•

De subcamera is niet aangesloten.
Controleer de verbinding.

•
→
•
→

Een kabel of snoer is niet correct aangesloten.
Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten op de unit (Blz. 69).
De sub-videocamera staat niet aan.
Zet de sub-videocamera aan.

De subcamerabron is niet
compatibel.

•
→
•
→

Een kabel of snoer is niet correct aangesloten.
Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten op de unit (Blz. 69).
De signaal input van de sub-videocamera is ongeldig.
Het door de sub-videocamera verzonden signaal kan niet worden ontvangen. Raadpleeg uw dealer.

Controleer displayresolutie.

•

n is reeds in gebruik.

•

Opmerking

•

Het IP-adres wordt
aangeduid door middel van n.

Storing in koelventilator.
Schakel systeem uit en bel
voor service.
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Een kabel of snoer is niet correct aangesloten.
Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten op de unit (Blz. 65).
De computer staat niet aan.
Zet de computer aan.
De computer is niet ingesteld om gegevens vanaf haar monitor via de
video-output poort te versturen.
→ Verander de computerinstellingen zodanig, dat beelden op uw
PC-scherm kunnen worden verzonden via haar output-poort.

De beeldschermresolutie van de computer of haar snelheid van beeldverversing is niet compatibel met de unit.
→ De beeldschermresolutie en beeldverversing van uw computer zodanig
instellen dat deze compatibel zijn met de unit (Blz. 65).
Op het door u gebruikte netwerk is een apparaat in gebruik dat hetzelfde IP-adres bezit en dat al input ontvangt via de unit.
→ Zorg dat alle apparaten in het netwerk een uniek IP-adres krijgen.

• De koelventilator van de CPU werkt niet meer.
→ Schakel de unit onmiddellijk uit. Neem contact op met uw dealer.

Aanvullende informatie

Melding

Oorzaak en oplossing

Controleer instellingen hoofdcamera.
<Cam. contr.>
HDMI-output van hoofdcamera op
1080i instellen.
<Veilige modus>
Als [#] wordt ingedrukt, schakelt het systeem naar veilige
modus na opnieuw starten.

•

Controleer instellingen hoofdcamera.
<Cam. contr.>
Bedienings frequentie camera op nHz instellen.
<Veilige modus>
Als [#] wordt ingedrukt, schakelt het systeem naar veilige
modus na opnieuw starten.

•

Er is een standaard definitie voor videocamera-signalen gedetecteerd
(640 ´ 480p, 720 ´ 480p).
→ Verander de resolutie van de videocamera naar HD (1920 ´ 1080i).
Opmerking

•

Als tijdens een video-conferentiegesprek naar de veilige modus
wordt geschakeld, zal het gesprek worden verbroken.

Er is een videocamera met een andere veldfrequentie dan de unit gedetecteerd.
→ Gebruik een videocamera met dezelfde veldfrequentie als de unit.
Opmerking

•

Als tijdens een video-conferentiegesprek naar de veilige modus
wordt geschakeld, zal het gesprek worden verbroken.

Opmerking

•

De veldfrequentie instelling van de unit
(50 of 60) wordt aangeduid door n.

•

Controleer instellingen subcamera.
<Cam. contr.>
HDMI-output van subcamera
op 1080i instellen.
<Veilige modus>
Als [#] wordt ingedrukt, schakelt het systeem naar veilige
modus na opnieuw starten.

Er is een standaard definitie voor videocamera-signalen gedetecteerd
(640 ´ 480p, 720 ´ 480p).
→ Verander de resolutie van de videocamera naar HD (1920 ´ 1080i).

Controleer instellingen subcamera.
<Cam. contr.>
Bediening frequentie op nHz
instellen.
<Veilige modus>
Als [#] wordt ingedrukt, schakelt het systeem naar veilige
modus na opnieuw starten.

•

Opmerking

•

Als tijdens een video-conferentiegesprek naar de veilige modus
wordt geschakeld, zal het gesprek worden verbroken.

Er is een videocamera met een andere veldfrequentie dan de unit gedetecteerd.
→ Gebruik een videocamera met dezelfde veldfrequentie als de unit.
Opmerking

•

Als tijdens een video-conferentiegesprek naar de veilige modus
wordt geschakeld, zal het gesprek worden verbroken.

Opmerking

•

De veldfrequentie instelling van de unit
(50 of 60) wordt aangeduid door n.
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Aanvullende informatie

Melding

Oorzaak en oplossing

Gesprek mislukt door verkeerde softwareversie.

•

Gesprek mislukt. "Connection
Enhancement" functie moet
worden geactiveerd voordat u
verbinding probeert te maken
met deze locatie.

•

Gesprek mislukt door verkeerde combinatie.

•

Oproep mislukt vanwege niet
ondersteund apparaat.

• Er werd een funktie gebruikt, die niet wordt ondersteund.
→ Informeer bij de partijen welke software versie zij gebruiken. Update de

Er is geprobeerd een video-conferentiegesprek te initiëren met een unit
waarvan de software versie incompatibel is.
→ Informeer bij de partijen welke software versie zij gebruiken. Update de
unit met de oudere softwareversie, zodat de versies met elkaar overeenkomen.
Er wordt geprobeerd verbinding te maken met een MCU of
niet-Panasonic videoconferentie systeem ook al is de functie voor verbinding met MCU’s of niet-Panasonic videoconferentie systemen niet
geactiveerd.
→ Door middel van een licentiekaart (KX-VCS101) waarmee de funktie
voor verbinding met MCU’s en niet-Panasonic videoconferentie systemen (Blz. 104) kan worden geactiveerd, kunt u verbinding maken met
andere apparaten dan Panasonic HD Visuele Communicatie Units.
Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over licenties of
soorten van MCU’s en niet-Panasonic videoconferentie systemen.
Eén of meerdere partijen in het video-conferentiegesprek is incompatibel.
→ Informeer bij de partijen welke software versie zij gebruiken. Update de
unit met de oudere softwareversie, zodat de versies met elkaar overeenkomen.

unit met de oudere softwareversie, zodat de versies met elkaar overeenkomen.
Raadpleeg uw dealer voor informatie over ondersteunde versies en
funkties.
• Er is geprobeerd verbinding te maken met een niet ondersteunde MCU
of niet-Panasonic videoconferentie systeem.
→ Raadpleeg uw dealer voor meer informatie over ondersteunde MCUs
en niet-Panasonic videoconferentie systemen.
Oproep verbroken door niet
ondersteund apparaat of onverwachte fout.
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•

Het apparaat van de andere partij gebruikt een codec die niet wordt
ondersteund.
→ Vraag aan de andere partij of zij haar instellingen wil controleren.

Aanvullende informatie

Melding
Afstandsbedienings-id (n1)
ontvangen. huid. Instell. de
unit is (n2).
Druk met juiste afstandsbediening op [Home], of stel afstandsbediening als volgt in.
1. Druk tegelijkertijd op [.] en
[#].
2. Druk binnen 2 sec. op
[n2].
3. Druk op [Home] om te voltooien. Dit bericht verdwijnt.

Oorzaak en oplossing

•

De afstandsbedieningscodes van de unit en de afstandsbediening komen niet met elkaar overeen.
→ Volg de instructies op het scherm om de code van de afstandsbediening af te stemmen op die van de unit.
→ Als het u niet lukt om de code van de afstandsbediening te wijzigen,
neem dan contact op met uw dealer.
→ Als meerdere afstandsbedieningen met toegewezen ID-codes dicht bij
elkaar worden gebruikt of als u deze melding niet wilt laten weergeven,
selecteer dan "UIT" voor "Foute ID controleren" (Blz. 93).

Als dit bericht niet verdwijnt,
controleer dan de batterijen in
de afstandsbediening en probeer het opnieuw.
Opmerking

•

•

De code van de afstandsbediening (1/2/
3) wordt aangeduid
door n1.
De code van de unit
(1/2/3) wordt aangeduid met n2.

Het adres is ongeldig.

• Het IP-adres bevat een ongeldige waarde.
→ Voer het IP-adres correct in. De juiste opbouw is XXX.XXX.XXX.XXX
(cijfers gescheiden door punten).
Als er na een punt in het IP-adres 1 of 2 cijfers staan, voer deze dan
als zodanig in. Dus bijv. niet [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]
Multicast of Broadcast adressen zijn niet mogelijk.
• Het MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres bevat een ongeldige waarde.
→ Voer het juiste MCU-vergaderzaalnummer@IP-adres in.

Controleer adres.

• Het IP-adres van de andere partij is hetzelfde als uw eigen IP-adres.
→ Registreer het correcte IP-adres.

Ongeldig adres voor Primaire
DNS Server.

• Het IP-adres bevat een ongeldige waarde.
→ Voer het IP-adres correct in. De juiste opbouw is XXX.XXX.XXX.XXX

Ongeldig adres voor Secundaire DNS Server.

(cijfers gescheiden door punten).
Als er na een punt in het IP-adres 1 of 2 cijfers staan, voer deze dan
als zodanig in. Dus bijv. niet [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]
Multicast of Broadcast adressen zijn niet mogelijk.
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Aanvullende informatie

Melding

Oorzaak en oplossing

Vul verschillende adressen
voor elke DNS-server.

• De adressen van de primaire en secundaire DNS server zijn identiek.
→ Voer unieke IP-adressen in (Blz. 85).

Verbinding wordt over [n] sec.
verbroken.
Druk op [JA] om door te gaan.

• De voor "Max. belduur" ingestelde tijd duurt nog één minuut (Blz. 88).
→ Als u "Ja" selecteert, kunt u de tijdsduurlimiet verlengen met de duur
die oorspronkelijk staat ingesteld voor "Max. belduur". Als u "Nee"
selecteert, zal het video-conferentiegesprek worden verbroken.

Opmerking

•

De melding verschijnt
als er nog één minuut
resteert en het getal
"60" zal op de plaats
van de n verschijnen.
De resterende tijd begint daarna af te lopen.

Niet mogelijk om verbinding te
krijgen. (XXXX XXXX)
Opmerking

•

"XXXX XXXX" is de
aanduiding voor de
foutcode (bestaande
uit cijfers).

•

De LAN kabel is niet goed aangesloten en daarom kunt u geen video-conferentiegesprek voeren.
→ Controleer of de LAN kabel goed op de unit is aangesloten. Bevestig
in het Beginscherm het IP-adres of de SIP-gebruikersnaam en probeer
vervolgens opnieuw te bellen. Noteer de foutcode als de verbinding
wederom mislukt en neem contact op met uw dealer.
Opmerking

•
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Als de verbinding mislukt doordat de LAN kabel foutief is aangesloten, duurt het ongeveer 10 minuten voordat het IP-adres of de
SIP-gebruikersnaam wordt weergegeven en kunnen er geen video-conferentiegesprekken plaatsvinden voordat de LAN kabel
correct is aangesloten.

•

Afgebroken.

U probeerde verbinding te maken met een MCU of niet-Panasonic videoconferentie systeem, maar het gesprek werd verbroken omdat er
versleutelingsinstellingen zijn ingeschakeld.
→ Beide partijen moeten de versleutelingsinstellingen uitschakelen.
• Wanneer u verbinding maakt met een MCU of niet-Panasonic videoconferentie systeem, kan de verbinding weleens door onbekende oorzaken worden verbroken.
→ Wacht een poosje en probeer dan opnieuw het video-conferentiegesprek te maken. Als video-conferentiegesprekken herhaaldelijk worden
verbroken, dient u contact op te nemen met uw dealer.

Gesprek is mislukt vanwege
onvoldoende bandbreedte-instelling op genoemde site.

•
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De maximale bandbreedte van de andere partij is niet geschikt voor
3-Party/4-Party video-conferentiegesprekken.
→ Vraag aan de andere partij of ze haar ingestelde maximale bandbreedte
wil veranderen.

Aanvullende informatie

Melding

Oorzaak en oplossing

Functie is niet beschikbaar
met de huidige verbinding.

•

Ongeldig SIP Server Address.

• De opbouw van het ingevoerde SIP-serveradres is ongeldig.
→ Voer het SIP-serveradres correct in, namelijk volgens de opbouw

De andere partij kan het computerscherm niet weergeven omdat haar
beeldscherm de geselecteerde resolutie niet ondersteunt.
→ Pas uw resolutie-instelling aan op die van de andere partij.
→ Neem contact op met uw netwerkbeheerder.
• Er konden geen toonsignalen worden verstuurd omdat het apparaat
van de andere partij geen toonsignalen ondersteunt.
→ Vraag aan de andere partij of zij haar configuratie wil controleren.

XXX.XXX.XXX.XXX (cijfers gescheiden door punten). Blokjes met 1 of
2 cijfers moet u ook als zodanig invoeren. Dus niet als [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]
Multicast of Broadcast adressen zijn niet mogelijk.
Ongeldige SIP Domeinnaam.

• De opbouw van de ingevoerde SIP-domeinnaam is ongeldig.
→ Voer een waarde in die voldoet aan de RFC-normen. Raadpleeg uw
netwerkbeheerder voor meer informatie.

•

Ongeldige bewerking. Oorspronkelijke instelling is niet
voltooid.

In de instellingen van een lokale locatie probeerde u een verbindingsmodus te selecteren en op te slaan zonder eerst de netwerkinstellingen
te voltooien.
→ Voordat u een lokale lokatie gaat instellen, moet u de verbindingsmodus (Blz. 101) veranderen en de netwerkinstellingen specificeren
(Blz. 85).

Adres DNS-server invoeren.

•

U probeerde de software (Blz. 105) te updaten zonder een DNS-server
te hebben ingesteld.
→ Ga naar de netwerkinstellingen (Blz. 85) (of instellingen van de lokale
locatie, indien geselecteerd [Blz. 108]), en selecteer of "DNS-server"
of "Primaire DNS-server".
Opmerking

•

Systeemfout!
Start syst. opnieuw.
Als foutbericht opnieuw verschijnt, neem dan contact op
met installateur/servicebeheerder.

Wanneer "DNS-server" is ingesteld op "Auto", kan de DHCP-server de oorzaak van het probleem zijn. In dit geval dient u contact
op te nemen met de netwerkbeheerder.

• De op de unit geïnstalleerde software kan niet worden opgestart.
• De unit kan geen gegevens naar zijn Flash-geheugen schrijven.
→ Reset de unit door de stroom uit te schakelen en weer in te schakelen.
Neem contact op met uw dealer als deze melding toch weer verschijnt.
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Aanvullende informatie

Diversen
Probleem
"Veilige modus" verschijnt op
het scherm.
Opmerking

•
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Wanneer "Veilige modus" op het scherm
verschijnt, dan u geen
verbinding te maken
met het netwerk, geen
video-conferentiegesprekken voeren of
bepaalde instellingen
(zelfdiagnose, netwerktest, etc.) uitvoeren.
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Oorzaak en oplossing

•

Er is een standaard definitie voor videocamera-signalen gedetecteerd
(640 ´ 480p, 720 ´ 480p).
→ Ontkoppel de videocamera die op de unit is aangesloten en reset de
unit door de stroom uit te schakelen en weer in te schakelen. Controleer
of de beeldresolutie van de videocamera is ingesteld op HD (1920 ´
1080i), en sluit de videocamera dan opnieuw aan op de unit.
• Er is een standaard definitie voor het beeldschermsignaal gedetecteerd
(640 ´ 480p, 720 ´ 480p).
→ Ontkoppel het beeldscherm van de unit en reset de unit door de stroom
uit te schakelen en weer in te schakelen. Zorg dat een HD (1920 ´
1080i) beeldscherm op de unit is aangesloten.
• De videocamera of het beeldscherm gebruiken een andere veldfrequentie dan de veldfrequentie die op de unit is ingesteld.
→ Zorg dat de videocamera of het beeldscherm dezelfde frequentie gebruiken als de unit. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.

Specificaties
S

p

e

c

Systeemspecificaties

i

f

Video

Compressiemethode

H.264

i

Compatibele resoluties

c

a

t

i

e

s

Audio

Overdracht

Externe interface

Diversen

•
•
•
•
•
•
•

1920 ´ 1080p
1920 ´ 1080i
1280 ´ 720p
1280 ´ 540p
960 ´ 540p
704 ´ 480p
352 ´ 240p

Resolutie camera input

1920 ´ 1080i

Input resoluties van PC

XGA, SVGA, VGA

Compressiemethode

MPEG-4 AAC LD

Frequentiebereik

20 kHz

Aantal kanalen

2

Bit-snelheid

64 kbit/s, 96 kbit/s (per kanaal)

Geluidsprocessor

Stereo Echo Canceller

Microfoon

Grensvlak (boundary) microfoon KX-VCA001 (Optie)

Ontvangstbereik

Radius 2 m, bereik 360°

Meervoudige
aansluitingen

Maximaal 4 grensvlak (boundary) microfoons

Methode van geluidsregistratie

Stereo/Mono*1

Gespreksafhandeling

SIP

Overig

AV QoS Call Control, Encrypted Transmission (AES)

Video input

HDMI (Camera) ´ 2, RGB (PC) ´ 1 (3 schakelbare inputs)

Video output

HDMI ´ 1, RCA (Component) ´ 1

Audio input

Poort voor grensvlak (boundary) microfoon ´ 1, RCA (Stereo) ´ 1

Audio output

RCA (Stereo) ´ 1 (Audio output voor weergave via HDMI)

Netwerk

RJ45 poort ´ 1

Overig

•
•

Camerabesturing via seriële poort RS-232C ´ 1 (Vrij)
Onderhoud seriële poort RS-232C ´ 1 (Vrij)

Afmetingen
(breedte ´ diepte ´ hoogte)

Ca. 430 mm ´ ca. 280 mm ´ ca. 80 mm

Gewicht

Ca. 4,0 kg

Voeding

100–240 V AC, 50/60 Hz
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Specificaties

*1

142

Energieverbruik

Standby: ca. 30 W
Maximum: ca. 32 W

Omgevingstemperatuur

0 °C–40 °C

Relatieve luchtvochtigheid

10 %–90 % (zonder condensatie)

Beide mogelijkheden kunnen via systeeminstellingen worden ingesteld (Blz. 91); tijdens verbinding met een MCU of niet-Panasonic
videoconferentie systeem is alleen monogeluid mogelijk.
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P
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Probleemoplossing 125
Publicatierecht 14

R

C
Computerscherm, weergave via
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Contacten, wijzigen 81

Reiniging van de unit 124
Ruisonderdrukking 63

65

S
Scherm in standby modus zetten 22
Schermlayout, wijzigen van (2-Party gesprek)
Schermlayout, wijzigen van (3-Party gesprek)
Schermlayout, wijzigen van (4-Party gesprek)
Schermweergave 29
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Software update, instellen 101
Specificaties, systeem 141
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Systeeminitialisatie, uitvoeren 103

D
Datum en tijd, instellen 85
De microfoon dempen 62
De MPR-code bevestigen 104
De Registration Key (registratie-code) registreren

104

E
Een video-conferentiegesprek beantwoorden
Een video-conferentiegesprek starten 34

46
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G
Geheimhouding 14
Geluid, instellen 89
Grensvlak (boundary) microfoon

Talen, instellen 94
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Hoofdunit 18
Toon, Afstellen 64
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I
Informatiebeveiliging
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14

Unit informatie, weergeven van
Unit, naam instellen van 84

K
KX-VCS101 (Licentiekaart voor verbindingsuitbreiding)

76

L
LED-status 22
Letters en cijfers invoeren 113
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V
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Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland
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