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Knappar och funktioner

Om utrustningen har varit bortkopplad från eluttaget startas den på följande vis:
Det kan uppstå när elkontakten dragits ur eller om det varit strömavbrott.
1.
2.
3.

Säkerställ att enheten är strömförsörjd
Tryck på den runda knappen nere till höger på utrustningen (3 i bild t.v.),
knappen blir röd
Vänta någon minut tills skärmen går igång och knappen lyser grönt

Står utrustningen i viloläge (DX80 är på, men skärmen är svart), startar man upp
systemet genom att man trycker på skärmen. Utrustningen kan fortfarande ta emot
samtal i viloläge, utan man behöver aktivera den först.
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Inför ett videosamtal
För att justera den bild som visar dig måste du först slå på så
att egenbilden visas:
1. Vidrör skärmen så att touchknappen för video syns och
klicka på den. Markera visa egenbild så visas den bild
som övriga deltagare ser av dig.
2. När du ser dig själv kan du enkelt justera kamerabilden
genom att du vinklar kameran upp eller ner.
3. Om ingen bild syns kan sekretesskyddet vara på. För att
öppna eller stänga sekretesskyddet vrider du på ringen
vid kameralinsen.
Du kan testa din bild genom att ringa testsystemet,
12 29 07 00

Ta emot ett samtal
När du får ett samtal så dyker en ruta upp på skärmen med en knapp för att
svara och en för att avvisa samtalet. Om inget val görs så svarar utrustningen
automatiskt på samtalet efter några signaler.

www.rvn.se

Ringa ett videosamtal
1. Tryck på den gröna knappen
2. I nästa meny, välj mellan att manuellt skriva in
videonummer/adress till motpart. Internt inom
Region Västernorrland kan du välja bland
videokonferenssystem i telefonboken.
OBS! Om du väljer att knappa in adressen manuellt,
finns det olika tangentbordslayouter att växla mellan.
Välj det som passar bäst för text eller siffror för att
underlätta inmatning utav adress!
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Om problem uppstår
• Motparten hör dig inte
– Kontrollera att mikrofon av/på står i rätt läge

• Lågt eller inget ljud från motpart
– Justera volymen
– Motparten kan ha sin mikrofon avstängd

• Dålig kvalité på ljud och/eller bild i uppkoppling
– Koppla ner samtalet och koppla upp igen

För frågor eller support kontakta
Telefon internt: 820 90
Telefon externt/från mobil: 060-18 20 90
e-post: support.videokonferens@rvn.se
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