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Voor meer informatie over instellingen en gebruik van het systeem gaat u naar het onderdeel Ondersteuning op support.polycom.com.

Een videogesprek beginnen

Een naam of nummer invoeren
1. Kies  in het beginscherm of voer het 

nummer in met de afstandsbediening.
2. Voer het IP-adres, het SIP-adres of de H.323-

naam in. Voer bij een IP-adres ook de punten 
in. Voer tekst in met het schermtoetsenbord.

3. Kies Place a call of druk op  op de 
afstandsbediening.

Contactpersonen of recente oproepen 
gebruiken
Kies een van de volgende mogelijkheden:
•  >  Contactpersonen
•  >  Recente oproepen
2 Selecteer de contactpersoon die u wilt bellen. U 
kunt
naar de contactpersoon navigeren of het zoekveld 
gebruiken.
3 Kies Call of druk op  op de afstandsbediening.

De snelkeuzefunctie gebruiken
Selecteer in het beginscherm een contactpersoon 
en druk op  op de afstandsbediening.

De kalender gebruiken
Als in uw systeem het gebruik van de Agenda-
widget is geconfigureerd, klikt u in uw Agenda op 
de vergadering om aan een videovergadering deel 
te nemen.

Een videogesprek aannemen
Kies Answer of druk op  op de 
afstandsbediening.

Onderdelen van de afstandsbediening

Nummer Beschrijving

1 IR led-zender

2 Luidsprekervolume lager zetten

3 Luidsprekervolume hoger zetten

4 Camera uitzoomen

5 Camera inzoomen

6 Selectieknop: om gemarkeerde menu-optie te 
selecteren middelste knop indrukken 

7 Met de knoppen Omhoog, Omlaag, Links en 
Rechts kunt u door menu-opties bladeren of de 
camera draaien of kantelen.

8 Letters of cijfers verwijderen of terugkeren naar het 
vorige scherm

9 Menu openen

10 Naar het beginscherm terugkeren

11 Een videogesprek beginnen of beantwoorden 

12 Een videogesprek beëindigen of weigeren 

13 Letters of cijfers invoeren

14 In de besturingsmodus van de camera kunt u de 
camera naar een vooraf ingesteld punt bewegen of 
een cijfer ingedrukt houden om een ingesteld punt 
op te slaan.

15 • Hiermee wordt een asterisk weergegeven als de 
cursor in een tekstveld staat.

• Hiermee wordt een punt weergegeven als de 
cursor in een numeriek veld staat.

16 Hiermee genereert u (DTMF)-toontoetsen. Druk 
op # en vervolgens op DTMF-toetsen als u wilt 
verzenden.

17 Microfoonvolume dempen.



Het microfoonvolume dempen
Druk op  op de afstandsbediening of op  op 
de tafelmicrofoon.

Een videogesprek beëindigen
1. Druk op  op de afstandsbediening.
2. Bevestig dat u wilt ophangen als dit wordt 

gevraagd.

Een vergadergesprek beginnen
Een vergadergesprek beginnen wanneer u een brug 
gebruikt:
• Begin een videogesprek, druk op  op de 

afstandsbediening of kies  en kies vervolgens 
Add a Call om een videogesprek te beginnen 
met de volgende contactpersoon. Herhaal 
dit totdat u met alle contactpersonen bent 
verbonden.

• Een groep bellen vanuit de lijst Contactpersonen.
• Bel één of meerder contactpersonen en 

vraag die contactpersonen om aanvullende 
contactpersonen te bellen.

Het volume afstellen
Druk op  of  op de afstandsbediening.

Een contactpersoon toevoegen aan de 
favorieten
• Ga in de lokale interface naar Place a Call 

> Contacts. Kies Search en gebruik het 
schermtoetsenbord om de gewenste invoer te 
zoeken. Markeer de invoer en kies Favorite.

• Ga in de webinterface naar de pagina Manage 
Favorites. Klik op Add from Directory, zoek 
de persoon die u wilt toevoegen en kies Save.

• In de webinterface kunt u ook favorieten maken. 
Klik op de pagina Manage Favorites op Create 
New Favorite, vul de velden in en klik op Save.

Een camera kiezen of afstellen
• Kies tijdens een gesprek  > My Video en 

vervolgens Show Self View of Hide Self View. 
Het menu wordt afgesloten en er wordt een 
bericht weergegeven waarin staat welke camera 
u bedient.

• Als u tijdens een videogesprek tussen Show 
Self View en Hide Self View wilt wisselen, 
maar niet het menu wilt openen, drukt u op de 
afstandsbediening op Select.

• Om de camera te draaien of te kantelen, 
drukt u op de afstandsbediening op de 
navigatieknoppen Links, Rechts, Omhoog of 
Omlaag (niet bij alle camera's mogelijk).

• De camera's bedienen zonder het menu te 
openen: 
Druk op  of  op de afstandsbediening (niet 
bij alle camera's mogelijk).

Ontvangen of verzenden van video-invoer of 
-uitvoer starten en stoppen
• Om het videosignaal via de lokale interface te 

stoppen, gaat u naar > My Video en kiest u 
Stop Video. Het pictogram Video onderbroken 
wordt op het scherm weergegeven.

• Om het videosignaal via de lokale interface te 
starten, gaat u naar > My Video en kiest u 
Start Video. Het pictogram Video onderbroken 
verdwijnt van het scherm.

De video-indeling wijzigen tijdens een 
videogesprek
De video-indeling wijzigen die contactpersonen 
tijdens een point-tot-point-gesprek of een 
vergadergesprek op hun scherm zien:
1. Kies met de afstandsbediening >Layout.
2. Kies Browse.
3. Kies een van de volgende indelingen:

Het systeem in- of uitschakelen
• Om het systeem aan te zetten, drukt u op  

op de afstandsbediening of op de aan/uit-knop 
aan de voorkant van het systeem.

• Om het systeem uit te zetten, houdt u  op de 
afstandsbediening of u houdt de aan/uit-knop 
aan de voorkant van het systeem 3 seconden 
ingedrukt. Wacht 15 seconden voordat u het 
netsnoer ontkoppelt.

Meer informatie
Voor meer informatie over instellingen en gebruik van 
het systeem gaat u naar support.polycom.com.

Tips en trucs
• • Zorg ervoor dat u de naam of het nummer 

weet van de contactpersoon die u wilt bellen.
• Sluit voor de vergadering eventuele 

randapparatuur aan en test deze.
• Vermijd kleding met felle kleuren, effen lichte 

of donkere kleding, of kleding met drukke 
patronen. Lichte pasteltinten en terughoudende 
kleuren werken het best op beeld.

• Richt de camera zodanig dat u te zien bent 
voor gebruikers op afstand. Vul het scherm met 
mensen in plaats van met tafels, stoelen, muren, 
lampen of vloeren.

• Richt de microfoon zodanig dat u te horen bent 
voor gebruikers op afstand. Demp de microfoon 
voordat u deze verplaatst.

• Zorg ervoor dat u de gebruikers op afstand kunt 
zien en horen.

• Stel alle gebruikers voor aan het begin van de 
vergadering.

• Spreek op een normaal volume, zonder te 
schreeuwen. Gebruik natuurlijke gebaren als u 
spreekt.

• Klop niet op de microfoon en ritsel niet met 
papieren naast de microfoon. Als u tijdens een 
vergadergesprek niet spreekt, dempt u uw 
microfoonvolume.
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