Ringa ett videosamtal
Snabbtips till Polycom RealPresence Group Series

Ange ett namn eller nummer
1 Välj
på startskärmen, eller börja bara
trycka in numret på fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollens delar
Nummer

Beskrivning

1

LED-IR-sändare

2 Ange IP-adressen, SIP-adressen eller
H.323-namnet. Ta med punkterna i en
IP-adress. Använd skärmens tangentbord
för att skriva in text.

2

Minska högtalarvolymen

3 Välj Place a Call (Ring ett samtal) eller tryck
på
på fjärrkontrollen.

3

Öka högtalarvolymen

4

Zooma ut kameran

5

Zooma in kameran



>

Contacts (Kontakter)

6

Välj markerat menyalternativ



>

Recent Calls (Senaste samtal)

7

Navigera bland menyalternativen med
uppåt-, nedåt-, vänster- och
högerknapparna; panorera/luta kameran

2 Markera den kontakt du vill ringa till.
Du kan navigera till kontakten eller
använda sökfältet.

8

Radera bokstäver eller siffror eller gå
tillbaka till en tidigare skärm

3 Välj Call (Ring) eller tryck på
fjärrkontrollen.

9

Visa menyskärmen

Använda snabbuppringning

10

Återvänd till startskärmen

11

Ring eller besvara ett samtal

Ring upp en snabbuppringningskontakt från
startskärmen genom att markera den och trycka
på
på fjärrkontrollen.

12

Avsluta eller avvisa ett samtal

Använda kalendern

13

Ange bokstäver eller siffror

14

I kamerastyrningsläget: Flytta kameran till
en lagrad förinställning eller tryck och håll
ner ett nummer för att lagra en förinställning

15

Generera tonval (DTMF)

16

Stäng av en mikrofon

Ringa upp kontakter eller tidigare samtal
1 Välj något av följande:

på

Om systemet har konfigurerats till att använda
kalenderkomponenten för att ansluta till ett
videomöte klickar du på mötet i din kalender.

Besvara ett samtal
Välj Answer (Svara) eller tryck på
fjärrkontrollen.

på

Stänga av mikrofonen
Tryck på
på fjärrkontrollen eller
bordsmikrofonen.
Du kan hitta utförlig information om hur man ställer in och använder systemet på supportsidorna på
support.polycom.com.

på

Avsluta ett samtal
1 Tryck på
på fjärrkontrollen.
2 Bekräfta att du vill lägga på om du blir
ombedd att göra det.

Ringa ett flerpunktssamtal
● Ring ett samtal, tryck sedan på

på

fjärrkontrollen eller välj
, och välj därefter
Add a Call (Lägg till ett samtal) för att ringa
upp nästa plats. Upprepa tills alla platser är
uppkopplade.
● Ring upp en grupp från kontakterna.
● Ring upp en eller flera platser, och be sedan
dessa att ringa upp ytterligare platser.

Justera volymen
Tryck på

eller

på fjärrkontrollen.

Lägga till i favoritlistan
● Gå till Place a Call > Contacts (Ringa ett
samtal > Kontakter) i det lokala gränssnittet.
Välj Search (Sök) och använd skärmens
tangentbord för att hitta önskad post. Markera
posten och välj Favorite (Favorit).
● Gå till sidan Manage Favorites (Hantera
favoriter) i webbgränssnittet. Klicka på Add
from Directory (Lägg till från katalog), och
sök sedan efter personen som ska läggas till
och välj Save (Spara).
● Du kan också skapa en favorit i
webbgränssnittet. Klicka på Create New
Favorite (Skapa ny favorit) på sidan Manage
Favorites (Hantera favoriter). Fyll sedan i
fälten och klicka på Save (Spara).

Välja eller justera en kamera
● Välj
> Cameras (Kameror) under ett
samtal, och välj antingen Your Cameras
(Dina kameror) eller Their Cameras
(Deras kameror). Menyn försvinner och
ett meddelande visas med information
om vilken kamera du styr.

● För att växla mellan Your Cameras
(Dina kameror) och Their Cameras
(Deras kameror) utan att använda menyn
under ett samtal: tryck på Select (Välj)
på fjärrkontrollen.
● För att panorera eller luta den valda
kameran: tryck på fjärrkontrollens vänster-,
höger-, uppåt- och nedåtknappar.
● För att styra kameror utan att använda
menyn trycker du på
fjärrkontrollen.

eller

på

Slå på och stänga av systemet
● För att slå på systemet trycker du på
på fjärrkontrollen eller strömsensorn på
systemets framsida.
● För att stänga av systemet trycker du på
och håller nere
på fjärrkontrollen
eller strömsensorn på systemets framsida
i 3 sekunder. Vänta i 15 sekunder innan
du kopplar ur strömkabeln.

Tips
● Se till att du vet namnet på eller numret för
den plats du vill ringa till.
● Anslut och testa eventuell tilläggsutrustning
innan mötet.
● Undvik att bära kläder i starka färger, helljusa
eller helmörka kläder eller "röriga" mönster.
Ljusa pastellfärger och dämpade färger gör
sig bäst på skärmen.
● Justera kameran så att fjärrsidan kan se dig.
Fyll skärmen med människor istället för bord,
stolar, väggar, lampor eller golv.
● Justera mikrofonen så att fjärrsidan kan
höra dig. Stäng av mikrofonen innan du
flyttar på den.
● Se till att du kan se och höra deltagarna
på fjärrsidan.
● Introducera alla deltagare när mötet börjar.
Tala i normal samtalston utan att skrika.
Använd naturliga gester när du talar.
● Knacka inte på mikrofonen eller prassla
med papper i närheten av mikrofonen.
Stäng av din mikrofon när du inte talar
vid flerpunktssamtal.
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