Logitech ConferenceCam CC3000e

Referenshandbok
Starta ett videosamtal:

Du måste ansluta till en
dator för att använda den
här enheten!

1 	Anslut: Anslut USB-sladden till din PC, Mac eller tunna
klient. Kamerans och högtalartelefonens indikatorer
blinkar för att visa att USB-anslutning pågår och när
den är klar vrids kamerahuvudet och ett ljud hörs från
högtalartelefonen. Anslut LCD till PC eller Mac.
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2 Start: Starta videoprogrammet och kontrollera att
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CC3000e har markerats för alternativen för kamera,
mikrofon och högtalare.

3 	Start: Indikatorlamporna tänds på kameran och
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högtalartelefonen när video och ljud strömmas.
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Lcd-skärm

NFC-indikator

Ljud av-knapp
Knappar för att svara/
avsluta samtal

Fjärrstyrd kamera

Förvalsinställningar
för kamera

Indikatorlampa för
samtalsaktivitet

Zoom-knappar

Bluetoothkoppling

Volymkontroller

Knappar för att
svara/avsluta samtal

Volymkontroller
Fjärrstyrd kamera

Kamerazoomning

Indikatorlampa för samtalsaktivitet:
1.

Blå: Aktivt samtal.

2. Blinkar blått: Ett samtal tas emot.
3. B
 linkar blått under samtal: Samtalet har parkerats via
applikationen.
4. Röd: Samtalet är inställt på ljud av.

LCD-samtalsaktivtet:
LCD-skärmen visar samtalsaktivitet och även status för volym
och anslutning. Nummerpresentation och samtalslängd
beror på applikationsstöd. Ytterligare information finns i
applikationsanvisningar eller support.
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Förvalsinställningar
för kamera

Ljud av-knapp

Enhetsreglage:
 luetooth®: Håll ned Bluetooth-knappen tills den blåa
B
indikatorlampan på högtalaren börjar blinka. Gå till
inställningarna på den mobila enheten och slutför
ihopkopplingen. Efter ihopkopplingen lyser Blutetoothikonen på LCD-skärmen tydligare.
	Kamerans förval: Tryck på och håll ned den här
knappen för att definiera en ny hemposition för
kameran. Kameran återgår till den här positionen när
samtalet påbörjas eller genom en knapptryckning. Du
kan när som helst ändra din hemposition genom att
upprepa det här steget.
	Fjärrstyrd kamera: Tryck på den här knappen för att
panorera, vinkla och zooma den fjärrstyrda CC3000eenheten eller BCC 950 ConferenceCam. Tryck igen för
att växla mellan fjärrstyrda och lokala kameror.

Bluetooth-till-högtalartelefon-stöd avser mobilenheter och inte PC- eller Mac-datorer.

Fjärrstyrd kamera stöds av plugin-program för Microsoft LyncTM 2010 och 2013 (gå till: www.logitech.com/support/cc3000e för att hämta plugin-program). Övriga applikationer
såsom Vidyo har inbyggt stöd för den här funktionen.
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