w

Tænd systemet

Du skal blot tage fjernbetjeningen for at aktivere systemet, idet
sensorerne registrer din berøring eller du kan trykke på en tast.

TANDBERG fjernbetjening TRC 5
Zoom

Tryk på ”zoomknappen” for at zoome ind og ud.

Mikrofon

Display/ visning

Lydstyrke

Afslut opkald/ Standby

Tænder og slukker mikrofonen.

Juster lydstyrken.

OK/ Select

Brug piletasterne til at navigere
rundt i menuen og når menuen
er lukket kan du bruge piletasterne
til at indstille kameraet.

Hjem

Tryk på ”displayknappen” for at få menuen
frem og vælg derefter det ønskede display.

Afslut dit opkald ved at trykke på knappen
eller hold den inde for at gå i standby.

Alphanumeriske taster

Brug tasterne til at skrive tal og bogstaver
ligesom en mobiltelefon.
Tasterne kan også programmeres til
bestemte kameravinkler.

Tryk på ”hjem” for at vise menuen.

Telefonbog

Tryk på ”telefonbog” for at få
dine kontakter vist eller de opkald
der sidst er foretaget.

Opkald

Tryk på ”opkaldsknappen” for at ringe op.

Slet

Tryk på ”slet” for at slette tekst eller tal.

Skift til PC

Tryk 1. gang for at skifte til PC og
1. gang mere for at skifte tilbage.

Abc/ 123

Tryk på ”#” for at vælge mellem bogstaver og tal. Hvis du holder knappen
nede kan du vælge mellem store og små
bogstaver.

Funktionstaster

Vælg genveje og avancerede funktioner.
Hver knap kan forudprogrammeres til
valgfrie funktioner.
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Hvordan startes systemet op

1. Løft Tandberg fjernbetjeningen og placer mikrofonen på bordet
2. Tryk på knappen Telefonbog
3. Med piletasterne vælges den lokation der skal kaldes op.
4. Tryk på den grønne Opkaldsknap.
5. På skærmen kan man se at opkaldet aktiveres.
6. Når modparten har godkendt opkaldet vil modparten kunne ses på skærmen.
7. HUSK at slå mikrofonen til, når du modtager et opkald.
8. Når videokonferencen skal afsluttes, tryk på den røde knap.

Hvordan modtages en konference

1. Tryk på den grønne Modtageknap.
2. Husk at aktivere mikrofonen under konferencen.
3. Når konferencen skal afsluttes, tryk på den røde Afbryderknap.

Visning af PC-billede sammen med videokonference
1. Tilslut kabel til PC’ens VGA udgang.
2. Aktiver ekstern skærmudgang.
3. Tryk Fn + F4/F7 for at aktivere ekstern skærmbillede.

Teknisk support
Har du brug for teknisk support, så er vores supportgruppe klar til at besvare
deres spørgsmål og få problemet løst
Hotline Support
70 23 65 00 eller mail: videokonference@atea.dk

