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Logitech ConferenceCam CC3000e

Referanseguide

Starte en videosamtale:

1   Koble til: Kople usb-kabelen til PC-en, Mac-en eller 
tynnklienten. Indikatorlampene på kameraet og 
høyttalertelefonen vil blinke for å vise at tilkoplingen 
pågår, og når den er tilkoplet, vil kamerahodet rotere 
og høyttalertelefonen spille av en lyd. Windows Update 
bruker noe tid ved første oppkobling. Kople prosjektor/
skjerm til PC eller Mac.

2   Start: Start videoprogrammet, sørg for at CC3000e er 
valgt som kamera, mikrofon og høyttaler i programmets 
innstillinger.

3   Gå: Indikatorlamper vil lyse på kameraet og 
høyttalertelefonen når video og lyd strømmes under 
samtale. 
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Du må kople til en 
datamaskin for å kunne 
bruke enheten!

Statuslampe for samtaleaktivitet:

1. Blå: Aktiv samtale.

2. Blinker blått: Mottar samtale.

3.  Blinker blått i samtale: Samtalen har blitt satt på vent fra 
programmet.

4. Rødt: Lyden på samtalen er dempet.

LCD samtaleaktivitet:

LCD-skjermen viser samtaleaktivitet samt status for volum 
og tilkopling. Anrops-ID og samtalelengde avhenger av 
programstøtte. Les brukertips eller støtte om du ønsker mer 
informasjon. 

1 Bluetooth-til-høyttalertelefon-støtte er ment for mobilenheter, og ikke for PC-er eller Mac-maskiner. 
2  Fjernkontroll støttes av plugin-modul for Microsoft LyncTM 2010 og 2013 (Besøk: www.logitech.com/support/cc3000e hvis du vil laste ned plugin-modulen). Andre programmer, som 
Vidyo, har innebygd støtte for denne funksjonen.
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Enhetskontroller:

  Bluetooth®: Hold nede Bluetooth-knappen til den blå 
lampen på høyttalertelefonen begynner å blinke. Gå til 
innstillinger på den mobile enheten og fullfør paringen. 
Når enhetene er paret, vil Bluetooth-ikonet på LCD-en 
lyse sterkere.

  Forhåndsinnstilling for kamera: Trykk og hold 
nede denne knappen hvis du vil definere en ny 
«hjemmeposisjon» for kameraet. Kameraet vil 
returnere til denne posisjonen når samtalen startes 
eller når du trykker en gang på knappen. Du kan endre 
hjemmeposisjonen når som helst, med å gjenta dette 
trinnet.

  Fjernkontroll: Trykk på denne knappen om du vil 
panorere, vippe og zoome eksterne CC3000e eller 
BCC 950 ConferenceCam. Trykk igjen om du vil bytte 
mellom eksterne og lokale kameraer.


