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Logitech ConferenceCam CC3000e

Pikaopas

Videopuhelun aloittaminen:

1   Liitä: Liitä USB-johto PC- tai Mac-tietokoneeseen tai 
thin client -laitteeseen. Kameran ja kaiutinpuhelimen 
merkkivalot vilkkuvat merkkinä USB-yhteyden 
muodostuksesta. Kun yhteys on muodostettu, kamerapää 
pyörii ja kaiutinpuhelimesta kuuluu merkkiääni. Liitä näyttö 
PC- tai Mac-tietokoneeseen.

2  �Käynnistä: Käynnistä videosovellus ja tarkista, että 
sovelluksessa on määritetty kameraksi, mikrofoniksi ja 
kaiuttimeksi CC3000e.

3   Anna�palaa: Kameran ja kaiutinpuhelimen merkkivalot 
syttyvät videon ja äänen suoratoiston aikana. 
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Tämä�laite�on�liitettävä�
tietokoneeseen,�jotta�sitä�
voidaan�käyttää.

Puhelintoiminnon merkkivalo:

1.� Sininen: Puhelu on aktiivinen.

2.� Vilkkuva�sininen: Puhelin soi.

3.� �Vilkkuva�sininen�puhelun�aikana: Puhelu on asetettu 
pitoon sovelluksen kautta.

4.� Punainen: Puhelu on mykistetty.

Puhelutoiminto näytöllä:

Näytöllä näkyy ilmoitukset puheluista, äänenvoimakkuus ja 
yhteystila. Soittajan ja puhelun keston näkyminen vaihtelee 
käytössä olevan sovelluksen mukaan. Katso lisätietoja 
sovellutiedoista tai tuesta. 

1 Bluetooth-yhteyden tuki kaiutinpuhelinyhteyden muodostamiseen on tarkoitettu mobiililaitteille, ei PC- tai Mac-tietokoneille. 
2 Etäpään ohjausta varten Microsoft LyncTM 2010- ja Microsoft Lync 2013 -ohjelmiin on asennettava laajennus (siirry osoitteeseen www.logitech.com/support/cc3000e ja lataa 
laajennus). Muissa sovelluksissa (esimerkiksi Vidyo) on valmiina tämän toiminnon tuki.

© 2013 Logitech. Logitech, Logitech-logo ja muut Logitechin tuotemerkit ovat Logitechin omaisuutta ja saattavat olla rekisteröityjä. Kaikki muut tuotemerkit ovat vastaavasti muiden 
omistajien omistuksessa. Logitech ei vastaa mistään virheistä, joita tässä julkaisussa voi esiintyä. Esitettyjä tuotteita, tuotteiden hintoja ja tuotteiden ominaisuuksia koskevia tietoja 
voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 

Laitteen säätimet:

� �Bluetooth®: Paina Bluetooth-painiketta niin kauan, että 
kaiutinpuhelimen sininen merkkivalo alkaa vilkkua. Siirry 
mobiililaitteen asetuksiin ja vie laiteparin muodostus 
loppuun. Kun laitepari on muodostettu, näytön 
Bluetooth-kuvake näkyy kirkkaampana.

  Kameran�esimääritykset: Pidä tätä painiketta 
painettuna ja määritä kameran uusi alkuasento. Kamera 
palaa tähän asentoon, kun puhelu käynnistetään tai kun 
painiketta painetaan kerran. Voit vaihtaa alkuasennon 
milloin tahansa toistamalla nämä toimet.

  Etäpään�ohjaus: Paina tätä painiketta ja panoroi, 
kallista tai zoomaa CC3000e- tai BCC 950 
ConferenceCam -etäpääkameraa. Paina painiketta 
uudelleen, jos haluat vaihdella etäpää- ja lähikameran 
välillä.


