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LifeSize Focus -asennusopas

Tervetuloa LifeSize-videokommunikointijärjestelmiin
Teräväpiirtoiset LifeSize-videokommunikointijärjestelmät tekevät yhteistyöstä helpompaa ja
tehokkaampaa kaikille sellaisille käyttäjille, joiden työtoverit tai yrityksen toiminnot sijaitsevat
maantieteellisesti kaukana toisistaan. Jokainen järjestelmä on suunniteltu siten, että se
tekee videoneuvotteluista tuottavia, yksinkertaisia ja luotettavia.
Tässä oppaassa selitetään, kuinka LifeSize Focus asennetaan toimimaan
LifeSize-videokommunikointijärjestelmässä. Asiaan liittyvää tietoa löytyy tuotepakkauksen
sisältämältä CD-levyltä ja tukisivulta osoitteessa www.lifesize.com.

Asennuksen yleiskatsaus
LifeSize Focus on kiinteätarkennuksinen kamera, joka on varustettu mikrofoneilla puhelujen
äänituloa varten. LifeSize Focus -asennus käsittää seuraavat toimenpiteet:
1. Kiinnitä kamera alustaan.
2. Poista linssinsuojus.
3. Yhdistä kamera koodekkiin.
4. Säädä tarvittaessa kameran asentoa.
5. Valitse laite, jota haluat käyttää aktiivisena mikrofonin äänisisääntulona puhelujen
aikana.
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Asennusvaatimukset
Ennen kuin LifeSize Focus asennetaan, tarvitaan seuraavat toimenpiteet:
•

Varmista, että LifeSize-videokommunikointijärjestelmääsi on asennettu ohjelmistoversio
3.5 tai uudempi.

•

Valitse kameran kiinnitysvaihtoehto:
-

pöytäkiinnitys – siirrettävä teline kameran sijoittamiseksi pöytäpinnalle.

-

näyttökiinnitys – kiinteä asennusteline kameran sijoittamiseksi
LifeSize-videokommunikointijärjestelmään liitetyn näytön päälle. Teline kiinnitetään
näytön päälle telineen alla olevalla teipillä. Teippi vaatii 72 tuntia tarttuakseen
tehokkaasti pintaan huoneenlämmössä. Suunnittele asennus siten, että teippi ehtii
kuivua näytön kotelon pintaan.
Liimateippi on tarkoitettu kertakäyttöiseksi ja pysyvään asennukseen. LifeSize
suosittelee, että ennen telineen kiinnittämistä määrität optimaalisen asennuskohdan
siten, että asetat kameran kohdalleen, poistat linssinsuojuksen ja yhdistät kameran
koodekkiin tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla. Tietoja liimateipin ja liimajäänteen
poistamisesta kotelon pinnasta on saatavana 3M-yhtiön 3M VHB -teippien
tuote-esitteistä. Varatelineitä näyttöasennusta varten on saatavana LifeSizen
jälleenmyyjältä.

VAROITUS: Pöytä- ja näyttöasennustelineitä tulee käyttää vain vaakasuorilla pinnoilla.
Jos näitä telineitä käytetään pystysuorilla tai yli 10 asteen kulmassa olevilla pinnoilla,
kamera voi irrota kiinnikkeestään ja vaurioitua.
-

statiivin istukka – 1/4-20 UNC-kierteinen istukka, jolla kamera kiinnitetään statiiviin
Katso “Statiivin istukan käyttö” sivulla 8.
Huomaa:

•
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LifeSize Focus ei ole varustettu statiivilla.

Jos aiot käyttää kameraa aktiivisena mikrofonina puheluiden audiosisääntuloon, valitse
kameran optimaalinen sijainti seuraavasti:
-

Vältä sijoittamasta kameraa lähemmäksi kuin 0,5 m LifeSize-videokommunikointijärjestelmään yhdistettyjen kaiuttimien etuosasta.

-

Vältä sijoittamasta meluisaa laitetta (esim. tuuletinta tai tietokonetta)
videokokouksen osallistujien ja kameran väliin.

-

Kameran mikrofonit vaimentavat kameran takaosaan suuntautuvaa ääntä. Aseta
kamera kohtaan, jossa videokokouksen osallistujat voivat puhua kameran edessä
yli 0,5 metrin mutta alle 2,5 metrin etäisyydeltä.
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LifeSize Focus -kameran asentaminen
LifeSize Focus sisältää seuraavat osat:

A-1

A-2

A-3

B

C

A

D

E

Osa

Kuvaus

A

kamera ja linssinsuojus (A-1), kääntökaulus (A-2), ja mikrofonit (A-3)

B

pöytäteline

C

näyttöteline

D

kameran kaapeli (3 m)

E

dokumentaatio-CD
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1. Kameran kiinnittäminen alustaan
Noudata tässä osassa olevia ohjeita kameran alustaan kiinnittämisestä.
Näyttötelineen kiinnittäminen
Kiinnitä kamera pöytätelineeseen liu'uttamalla kääntökaulus ensin telineen nivelen päälle.

kääntökaulus

tappi
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Näyttötelineen kiinnittäminen
Kiinnitä kamera näyttötelineeseen seuraavasti:
1. Varmista, että näytön sijaintipaikan lämpötila on vähintään 15 °C. Ihanteellinen lämpötila
asennustelineen liimateipin kiinnittämiselle on 21–38 °C.
VAROITUS: Alle 15 °C:n lämpötilassa liimateippi ei ehkä tartu kunnolla näytön koteloon.
2. Varmista, että näytön kotelon kiinnityspinta täyttää seuraavat vaatimukset:
-

vaakasuuntainen

-

puhdas (ei pölyä, öljyä tai muuta jäämää)

-

kuiva, ei kondensoitua kosteutta

3. Poista punainen kalvo näyttötelineen alla olevasta liimateipistä.
4. Paina teline tiukasti paikalleen näytön koteloon.
5. Anna liimateipin kuivua pintaan. Huoneenlämmössä liimateippi saavuttaa täyden
pitokykynsä 72 tunnin kuluttua.
VAROITUS: Varmista, että kiinnitysteline on kunnolla kiinni näytön kotelossa ennen kuin
jatkat asennusta. Epävakaa kiinnitys voi johtaa kameran vaurioitumiseen.
6. Kiinnitä kamera näyttötelineeseen liu'uttamalla kääntökaulus ensin telineen tapin päälle.
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kääntökaulus

tappi
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Statiivin istukan käyttö
Statiivin istukka ja ruuvi kiinnittävät kääntökauluksen kameraan. Paljasta statiivin istukka
käyttöä varten löysäämällä ruuvia, kunnes kääntökaulus vapautuu kamerasta.
Huomaa:

Ruuvi pysyy kiinni kääntökauluksessa.

statiivin istukka
ruuvi

kääntökaulus
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2. Linssinsuojuksen poistaminen
Poista linssinsuojus kamerasta.

Linssinsuojuksen poistaminen paljastaa myös tilavalon ja infrapuna-anturin.

Tilan merkkivalo

Infrapuna-anturi

Infrapuna-anturi tunnistaa LifeSizen kaukosäätimen signaalit jopa kahdeksan metrin
etäisyydeltä, kun käytät kaukosäädintä kahden metrin etäisyydellä LifeSize Focusin
etuosasta sen vasemmalla tai oikealla puolella. Jos käytät kaukosäädintä suoraan
LifeSize Focusin edessä, infrapuna-anturi tunnistaa signaalin jopa 14 metrin etäisyydeltä.
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Tilan merkkivalo osoittaa kameran tilaa seuraavasti:
Merkkivalon väri

Tila

Ei väriä

Virta pois päältä.

Violetti vilkunta

Kamera alustuu.

Sininen vilkunta

Kameran ohjelmisto päivittyy.

Himmeä sininen

Kamera saa virtaa ja on toimeton.

Kirkas sininen

Kamera saa virtaa ja on toiminnassa.

Kirkas sininen vilkunta

Signaali vastaanotetaan LifeSizen kaukosäätimestä.

Tasaisesti palava punainen tai
violetti

Kamerassa on toimintahäiriö. Ota yhteyttä LifeSizen
teknisiin palveluihin.
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3. Kameran yhdistäminen koodekkiin
Yhdistä kamera LifeSizen koodekkiin työntämällä kamerakaapelin toinen pää kameran
takaosassa olevaan porttiin ja toinen pää koodekin takaosan porttiin, jossa on kameran
symboli
.

Huomaa:
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LifeSize-videokommunikointijärjestelmän mallista riippuen kameran symboli
näkyy joko koodekin portin ylä- tai alapuolella.
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4. Kameran asennon säätäminen
Kallista ja käännä kameraa manuaalisesti kameran kääntökauluksesta, kun käytössä on
pöytä- tai näyttöteline. Tämä kamera ei tue LifeSizen kaukosäätimen panoroinnin,
kallistuksen ja tarkennuksen esiasetuspainikkeita.
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5. Kameran mikrofonien hallinta
Voit käyttää LifeSize Focusia sekä kuvan että äänen tuloliitäntänä
LifeSize-videokommunikointijärjestelmää varten. Jos LifeSize Phone tai LifeSize MicPod ei
ole liitetty LifeSize-videokommunikointijärjestelmään LifeSize Focusin ohella ja jos käytät
järjestelmän oletusasetuksia, järjestelmä käyttää LifeSize Focusia aktiivisena mikrofonina.
Jos LifeSize Focus on yksi useasta järjestelmään liitetyistä äänitulolaitteesta ja haluat
LifeSize Focusin toimivan aktiivisena mikrofonina, sinun täytyy erikseen säätää aktiivisen
mikrofonin oletusasetuksia kohdassa Järjestelmänvalvojan asetukset : Ääni : Aktiivinen
mikrofoni. Lisätietoja aktiivisen mikrofonin valinnasta on
LifeSize-videokommunikointijärjestelmän järjestelmänvalvojan oppaassa.
Siirry LifeSize-järjestelmän sivulle Järjestelmätiedot ja tarkista, mikä äänitulolaite toimii
aktiivisena mikrofonina. Jos aktiivisen mikrofonin tilana on Ei mitään, käyttöliittymän tilarivillä
näkyy viesti: ”Ei aktiivista mikrofonia”
, mikä tarkoittaa sitä, että aktiivista mikrofonia ei
ole saatavilla.
Säädä aktiivisen mikrofonin äänenvoimakkuutta Aktiivisen mikrofonin äänenvoimakkuus
-asetuksesta kohdasta Käyttäjän asetukset tai Järjestelmänvalvojan asetukset : Audio.
Voit mykistää tai aktivoida kameran mikrofonit puhelun aikana painamalla LifeSizen
kaukosäätimen mykistyspainiketta
. Mykistyskuvake tulee näkyviin käyttöliittymässä.
Jos järjestelmään on yhdistetty LifeSize Phone tai LifeSize MicPod, voit myös mykistää
kameran mikrofonin painamalla jommankumman laitteen mykistyspainiketta.
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Vianmääritys
Seuraavissa osioissa kuvaillaan oireita, mahdollisia syitä ja mahdollisia ratkaisuja yleisiin
ongelmiin, joita LifeSize LifeSize Focus -asennuksessa saattaa ilmetä.

Ei videota
Jos video ei näy kamerasta:
•

Varmista, että kaapeli on kunnolla kiinni kamerassa ja koodekin oikeassa
kamerasisääntulossa, ja että mikään ei ole kaapelin esteenä.

•

Varmista, että sininen merkkivalo kameran edessä palaa osoittamassa virran olevan
kytkettynä. Käynnistä LifeSize-järjestelmä tarvittaessa uudelleen varmistaaksesi, että
kamera saa virtaa.

•

Siirry sivulle Järjestelmän tiedot ja paikanna kameroille kentät HD-kamera 1 (ja
HD-kamera 2, jos käytät on kahta kameraa LifeSize Room -mallin kanssa) ja Tyyppi.
Varmista, että kummankin yhdistetyn kameran tila on Valmis ja että Kiinteä + Mikrofoni
näkyy järjestelmään liitetyn LifeSize Focus -kameran tyyppinä.

•

Varmista, että LifeSize-järjestelmän ensisijaiseksi sisääntuloksi on asetettu
teräväpiirtokamera.

•

Varmista, että näytön ja koodekin välinen kaapeli on oikea ja kunnolla kiinnitetty, ja että
näyttö saa virtaa.

Vääristynyt tai tumma video
Jos video näyttää sumealta tai tummalta:
•

Varmista, että kameran linssi on puhdas. Puhdista linssi kuivalla ja nukkaamattomalla
liinalla.

•

Säädä huoneen valaistusta tai siirry kohtaan Käyttäjän asetukset : Diagnostiikka :
Teräväpiirtokamera ja säädä HD-kameran kirkkaus -asetusta.

Etäpään vastaanottama ääni on vääristynyt
Jos kamera on asetettu aktiiviseksi mikrofoniksi äänen tuloa varten puhelujen aikana ja
etäpään osallistujat ilmoittavat äänen olevan vääristynyt, varmista, että kamera on
vähintään 0,5 metrin etäisyydellä LifeSize-järjestelmään liitettyjen kaiuttimien etuosasta.
Kameran sijoittamisesta on lisätietoja kohdassa “Asennusvaatimukset” sivulla 4.
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