РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

Камера за видео разговори
Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате вашия апарат, и го
запазете за бъдещи справки.
AN-VC400

www.lg.com
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Работа с устройството

■■ Не позволявайте камерата да се мокри. Ако в камерата навлезе течност, може да възникне токов удар.
■■ Отстранявайте прах или замърсявания от камерата внимателно с помощта на суха кърпа. Ако
устройството е силно замърсено, най-напред напръскайте кърпата с деликатен почистващ препарат.
■■ Не почиствайте с разредител, алкохол, бензен или друг тип препарат, отделящ летливи
съединения.
Подобни препарати могат да повредят повърхността на устройството или да засегнат неговото
функциониране.
■■ Не разглобявайте, поправяйте и не видоизменяйте устройството по никакъв начин. Неправилното
разглобяване може да причини пожар, токов удар или нараняване.
■■ Не разклащайте камерата.
■■ Не я дърпайте, държейки я за кабела.

Инструкции за инсталация

■■ Направете така, че когато монтирате устройството, да разполагате с достатъчно място за свързване.
■■ Не монтирайте на прашно, замърсено или влажно място.
■■ Не монтирайте на пряка слънчева светлина или в близост до топлинен източник.
■■ Магнитни предмети, например тонколони, могат да попречат на нормалната работа на камерата.
■■ Монтирайте устройството на място с умерена температура и влажност. Препоръчителният
температурен обхват е от 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F).
■■ Силните електромагнитни вълни, излъчващи се от други устройства, могат да попречат на
нормалната работа на камерата.
■■ Преди употреба отстранете всички предпазни синтетични пликове (от винил).
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Възможно е устройството и търговските наименования, използвани в това ръководство, да не са
регистрирани търговски марки и носители на авторски права, и да служат единствено с цел
идентификация или за обяснение. Всички търговски марки са запазени.
AN-VC400 е камера за видео разговори, която може да се използва заедно с някои модели телевизори LG.
Поддържат се следните продуктови линии:
LCD TV: LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5(Само Япония), LS57, LS3(Само Япония), LA74, LA6, LN6,
LN57, LN56, LN46
PDP TV: PM9, PM6, PA66, PA69(Само за Корея), PA47 (Само за Корея), PM4, PH67, PH66, PH47, PN67,
PN57, PN47
(*не всички посочени продуктови линии се поддържат във всяка държава).

ПОДГОТОВКА
ОБЩ ПРЕГЛЕД
Микрофони

Обектив

Микрофони

USB кабел
Стойка-рамо
Поставка за кабел
със стойка
Стойка-отдолу
Стойка

￼

Индикатор на
активността

ЗАБЕЛЕЖКА:

► За най-добри резултати при използване на външни тонколони с вашия телевизор, включвайте само предните
десни/леви (стерео) тонколони при работа със Skype.
► Когато осъществявате видео разговор по Skype чрез компютър, софтуерната версия на Skype за Windows
трябва да е 4.2 или по-висока. (Посетете уеб сайта на Skype (www.skype.com) за информация относно
операционни системи, различни от Windows, например OS X, Linux и др.)
► Не можете да осъществявате видео разговори от Mac, чиято версия на Skype е 2.8 или по-ниска.
► Съдържанието може да се променя или изтрива в зависимост от доставчика на съдържание.
► Моля, посетете уеб съдържание доставчици на сайта за специфична информация за своите услуги.
► Екранът за актуализация на софтуера се появява автоматично при наличие на такава.
► Докато използвате Skype, при някои модели не можете да имате активни и входящи устройства от типа на
клавиатура и мишка (платено съдържание).
(Входящите устройства (например клавиатура и мишка) не работят с: LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5, LS57,
LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4)
Клавиатурата не работи с: LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47)

ПОДГОТОВКА

По Skype не може да се
осъществяват разговори
със спешни номера

Skype не е услуга, заместваща телефона, и не
може да се ползва за избиране на номера за
спешни случаи.
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ПОДГОТОВКА

МОНТИРАНЕ НА КАМЕРАТА ЗА ВИДЕО РАЗГОВОРИ
1

Разгънете стойката и я поставете най-отгоре в
центъра върху телевизора.

Камера за видео
разговори

TV

2

Сгънете стойката.
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(A) З
 акрепете здраво стойката на телевизора
към гърба му с помощта на стойката с
магнит.

(Б)

(A)

(Б) А
 ко изпитате затруднения с монтажа на
стойката или искате да предотвратите
падането й, използвайте лентите от
велкро, за да я застопорите.
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Включете USB кабела отстрани на телевизора.
Ако фотоапаратът е свързан чрез USB
концентратора, е възможно да не работи.

ПОДГОТОВКА

USB IN 1

USB IN 2

USB IN 3

Велкро

IN 4

TV

￼

►►За осигуряване на най-добро видео и аудио качество монтирайте камерата върху телевизора в средата.
►►Докато извършвате монтажа, дръжте телевизора изключен.
►►Ако използвате външни тонколони, оставете достатъчно пространство между микрофоните и тонколоните.
►►За да може Skype да работи, телевизорът трябва да е свързан към мрежа.
VIDEO L(MONO) AUDIO R H/P
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ЗАБЕЛЕЖКА

AV IN 2

ИЗПОЛЗВАНЕ НА Skype
ПУСНЕТЕ Skype

ENTER

СТАНДАРТНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1

2
Натиснете

￼

HOME

Или

OK

SMART

Пуснете Skype

￼ЗАБЕЛЕЖКА:

► За да може Skype да работи, телевизорът трябва да е свързан към мрежа.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ "МЕДЖИК"

1
Натиснете

60$57

Или

2
Пуснете Skype

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ / ВПИСВАНЕ
Добре дошли в Skype!
Скайп име
Парола
Вписвай автоматично с пускане на Skype

Вписване

Отхвърлям

Създаване на
профил

a

b

c

d

e

1

2

3

f

g

h

i

j

4

5

6

k

l

m

n o

7

8

9

p

q

r

s

t

.

@

0

u

v w

x

y

z

_

/
←

aA#
Назад

След като изберете иконата Skype от менюто Premium,
въведет своето потребителско име и парола за достъп
до Skype. Изберете “Вписвай автоматично с
пускане на Skype”, за да влизате автоматично при
включване на телевизора.

ЗАБЕЛЕЖКА:
► Ако нямате профил в Skype, натиснете ЧЕРВЕНИЯ бутон
на дистанционното управление, за да си създадете такъв.

Изход

ENTER

Ако изберете да създадете нов профил, на екрана
ще се появи следният прозорец.

Създаване на профил

ENTER

Не могат да се осъществяват повиквания по спешност. Skype не
замества стандартния ви телефон и не може да се използва за
спешни повиквания.

Приемам

OK

Не приемам

HOME
Назад

Изход

OK

: Изберете меню.

: Връщате се на предишния екран.
или

SMART

: Връщате се на Home меню.

ЗАБЕЛЕЖКА:
► За допълнителна информация относно приложението
Skype, щракнете върху връзката, която искате да
прочетете.
1. Условия на използване: www.skype.com/tos
2. Лицензионно споразумение с краен потребител:
www.skype.com/eula
3. Условия на поверителност на Skype:
www.skype.com/privacy

ИЗПОЛЗВАНЕ НА Skype

Прочетох и приемам Условията на услугата на Skype, публикувани на
адрес www.skype.com/eula и www.skype.com/tos; както и изявлението
за поверителност на адрес www.skype.com/privacy.

или
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА Skype
СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ / ВПИСВАНЕ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Въведете пълното си име и Скайп псевдоним.
Създаване на профил
Име и
фамилия

Скайп име
Между 6 и 32 знака

Парола
Между 6 и 20 знака

Повторена
парола
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Отхвърлям

Продължи

Назад

Създаване на профил
Въведете вашия имейл адрес.
Държава

обединенo кpaлcтвo
Вписвай автоматично с пускане на Skype
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Въведете своя имейл адрес. Изберете държава и
иатиснете “Потвърждение”.
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Отхвърлям

Потвърждение

c

Изход

Изход

Назад

Моля, изчакайте, докато се проверява достъпността на вашето
Skype име.

Назад

ИЗПОЛЗВАНЕ НА Skype

Моето име
Номератор

Хронология

Моята информация

Настройка

Test your microphone!

1/1

Добре дошли в Skype

Echo/Sou..

За да откриете приятелите си, натиснете бутона "Добави абоната".
За да извършите тестово повикване, натиснете бутона 'Echo / Sound Test
Service'.
Опция
Добави абоната
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Изход

0

Абонати

Варио

Конферентен разговор

Назад

На този екран се извършва проверка дали вашето
Скайп име е свободно.
Ако не е свободно, можете да изберете своето
Скайп име от извелия се списък с предложения.
Можете да въведете и ново име, избирайки менюто
“Различно Skype име”.

Изход

Ако Скайп името е свободно, ще се появи
съобщението “Добре дошли в Skype”.

Меню на Skype
Моето име
KRW 9.542.78

Номератор

Абонати

Хронология

Моята информация

Настройка

Не нося часовник.
Харесва ми да усещам и двете си
ръце по еднакъв начин...

Broman Bill

1/5

Sangjun koo

Zangsae

Unii2

Nicky

Варио

Конферентен разговор

Назад

Изход

Моето име
KRW 9.542.78

Търсене на хора в Skype...
Намерете кой е в Skype и го добавете към своя
списък. Въведете негово Скайп име, име и
фамилия или адрес за е-поща и натиснете
„Намери“.

Намери

Отхвърлям
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←

〕
Назад

Изход

Моето име
KRW 9.542.78

Абонати

Call Phones

Хронология

Моята информация

Това е списъкът ви с контакти. За допълнителна
информация относно стъпките за провеждане на
разговор, вижте страници 9 и 10.

￼

Опция
Добави абоната

Абонати

Настройка

￼ЗАБЕЛЕЖКА:

► Максималният брой контакти, които можете да
съхраните, е ограничен от капацитета за
съхранение.
► Ако разполагате с повече от 500 контакта,
бързодействието и устойчивостта на списъка с
абонати може да се влошат.
► Може да подредите абонатите по азбучен ред.

Добави абоната

При натискане на ЧЕРВЕНИЯ бутон от
дистанционното управление, без да излизате от
списъка с абонати, ще се появи следният екран.
От него можете да търсите или добавяте абонати.
За да започнете търсене, натиснете бутона
“Намери” или “Отхвърлям”, за да се върнете на
предишното меню.

ЗАБЕЛЕЖКА:
► Резултатите от търсенето се извеждат по азбучен
ред.

Номератор

Изберете държавата, до която искате да се
обадите, след което въведете телефонния номер.
След това изберете “Добави paзгoвop”.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Добави абоната

←

Добави
Назад

Изход

ИЗПОЛЗВАНЕ НА Skype

Добави paзгoвop

► За да използвате функцията за избиране на номера,
трябва да разполагате със Skype кредит. За
допълнителна информация посетете уеб сайта на
Skype (www.skype.com).
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА Skype
Skype МЕНЮ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Моето име
KRW 9.542.78

Абонати

Номератор

Всички
разговори

Хронология

Mоята информация

Гласова
поща

Заявки за
упълномощаване

Назад

Настройка

Изход

Моето име
KRW 9.542.78

Абонати

Номератор

Хронология

Моята информация

Настройка

Моят статус

Задай снимка/
аватар

Mоят профил

Профил в
Skype

Назад

KRW 9.542.78

ИЗПОЛЗВАНЕ НА Skype
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Моята информация

Информационното меню съдържа опциите "Моят
статус", "Задай снимка/аватар", "Моят профил" и
"Профил в Skype".

Номератор

Препращане

Хронология

Неприкоснове
ност

Моята информация

Видео

Назад

ЗАБЕЛЕЖКА:

►►Максималният брой снимки, които можете да
запишете чрез опцията Снимка, е ограничен.

Изход

Моето име

уведомяване

С тази опция се извеждат Всички разговори/
Гласова поща/Заявки за упълномощаване.
Избирайки "Всички разговори", можете да
проверявате своите входящи/изходящи/пропуснати
повиквания.
Може да проверите получените съобщения за
събития, като изберете "Гласова поща" или
"Заявки за упълномощаване".
Числата от дясната страна на всеки запис посочва
броят на непроверените съобщения.

￼

на линия

Абонати

Хронология

Настройка

Смяна на
парола

Изход

Настройка

Менюто с настройки включва опциите
"Уведомяване", "Препращане",
"Неприкосновеност", "видео" и "Смяна на парола".

￼

ЗАБЕЛЕЖКА:

►►Прилагането на новите стойности може да отнеме
до няколко минути.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ВИДЕО РАЗГОВОР С КОНТАКТ
Изберете контакт от списъка си с контакти.
Натиснете бутона “Избери с видео”.

Моето име
KRW 9.542.78

Номератор

Абонати

Хронология

Моята информация

Настройка

Не нося часовник.
Харесва ми да усещам и двете си
ръце по еднакъв начин...

Broman Bill

￼

1/5

Sangjun koo

Zangsae

Unii2

￼ЗАБЕЛЕЖКА:

► Осъществяването на разговора с отсрещната
страна може да отнеме от няколко секунди до
няколко минути.

Nicky

Опция
Добави абоната

Варио

Конферентен разговор

Назад

Изход

9
Обаждане с Michael

Изключи видеото

5

Заглуши микрофона

6

Прекрати
Задръж разговора
канят се хора

Камера
увеличаване /намаляване

Режим на екрана

2

1

3

5

6

Режим на екрана: видео прозорецът се
променя.

3

Камера увеличаване /намаляване:
увеличавате или намалявате видео екрана.

4

Увеличаване: Увеличеното изображение ще
се изпрати до другия участник чрез “The
pointing zoom feature (функцията за насочено
мащабиране)”. А увеличеното изображение е
едно от деветте части, разделени от
решетката.

5

Изключи видеото: видео сигналът се
преустановява, при което и свързаният човек
не може повече да го използва.

6

Заглуши микрофона: заглушавате
микрофона, при което и отсрещната страна не
може да чува гласа ви.

7

Прекрати: приключвате разговора.

8

Задръж разговора: задържате разговора,
докато бъде натиснат бутона “Поднови
разговора”.

9

3

Информация за качеството на
разговора: видео качеството може да
бъде повлияно от колебания в
състоянието на мрежата.

7
8

Увеличаване

7

Камера
увеличаване /намаляване

Режим на екрана

2

2

Увеличаване

4

■ Критично: много ниска скорост на достъпа
до интернет.
■ Слабо: ниска скорост на достъпа до
интернет.
■ Нормално: висока скорост на достъпа до
интернет.
Критично

Слабо

Нормално

ИЗПОЛЗВАНЕ НА Skype

1

канят се хора / Добавяне на абонати:
Добавяте участник в разговора.

4

Или

Добавяне на абонати

1

02:34
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА Skype
ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗГОВОР (САМО ГЛАСОВ) С АБОНАТ
Изберете контакт от списъка си с контакти.
Натиснете бутона “Проведи разговор”.
След регистриране на телефонния номер на абоната,
можете да изберете Скайп името му или негов телефонен
номер.

Моето име
KRW 9.542.78

Номератор

Абонати

Хронология

Моята информация

Настройка

Не нося часовник.
Харесва ми да усещам и двете си
ръце по еднакъв начин...
Broman Bill

Sangjun koo

Zangsae

Unii2

Nicky

ЗАБЕЛЕЖКА:

￼

► Осъществяването на разговора с отсрещната страна може да
отнеме от няколко секунди до няколко минути.

Опция
Добави абоната

Конферентен разговор

Варио

Назад

Изход

канят се хора / Добавяне на абонати: Добавяте
участник в разговора.

1
Обаждане с Michael

00:20

Не нося часовник. Харесва ми да усещам и
двете си ръце по еднакъв начин...

Пусни видеото
Заглуши микрофона
Прекрати
Задръж разговора
канят се хора

Режим на екрана

1

2

4
5
6
7

Номератор за избиране

7
5

Режим на екрана

Добавяне на абонати

1

ИЗПОЛЗВАНЕ НА Skype
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2

Номератор

3

Режим на екрана: Сменяте видео прозореца.

3

Номератор за избиране / Номератор: отваря се
числовата клавиатура.

4

Пусни видеото: споделяте видеото със свързания
абонат.

5

Заглуши микрофон: заглушавате звука. Свързаният
абонат не може да чуе звука.

6

Прекрати: приключвате разговора.

7

Задръж разговора: задържате разговора, докато бъде
натиснат бутона “Поднови разговора”.

3

Или

4

2

6

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ
Когато някой позвъни, докато гледате телевизия, в долния
десен край на екрана ще се появи съобщение.

Michael се обажда
2
1
Отговор с видео

￼

1

О
 тговор с видео: получавате повикването с видео
сигнал (спира се телевизорът).

￼

2

О
 тговор: получавате повикването и продължавате да
гледате телевизия.

￼

3

О
 тказжи: не получавате повикването и продължавате
да гледате телевизия.

3

Отговор

Отказжи

1

Michael се обажда
2

Видео разговор

Гласов разговор

ЗАБЕЛЕЖКА:

￼

Или

►►За да не допускате изскачащи прозорци от Скайп, настройте
опцията “отпочиващ”.
►►Ако входящото повикване е за конферентен разговор, опцията
“Отговор с видео” не е достъпна.

3
Отказжи

￼

1

В
 идео разговор: получавате повикването с видео
сигнал (спира се телевизорът).

￼

2

Г
 ласов разговор: Получаване на повикване с глас
(спира телевизора).

￼

3

О
 тказжи: не получавате повикването и продължавате
да гледате телевизия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА Skype
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
За посочените по-долу
проблеми

Проверете следните варианти

Ако Skype не стартира

■■ Проверете дали камерата за видео разговори е правилно включена
в USB порта на телевизора.
■■ Проверете състоянието на мрежовата връзка.

Ако прозорецът за
■■ Проверете дали статусът ви не е зададен на “отпочиващ”.
уведомления не се появи при ■■ Когато използвате някои функции на телевизора не можете да
получаване на повикване
получавате входящи повиквания
(например докато се извършва софтуерна актуализация и др.).
■■ Проверете дали функцията "Неприкосновеност" е настроена на
“Приемай разговори само от хората от моя списък с контакти”.
Ако усетите ехо (например
ако чуете собствения си глас
да се възпроизвежда през
тонколоните)

■■ Поставете камерата за видео разговори върху телевизора в средата.

Ако не можете да получите
видео сигнал или е с много
ниско качество

■■ Претоварването на интернет или мрежата може да влоши видео качеството.
■■ Използването на безжична връзка също може да влоши видео
качеството. Препоръчваме да се използва кабелна интернет връзка.
■■ Качеството на екрана може да се влоши при използване на
функцията увеличаване на мащаба. Препоръчваме да използвате
варио функцията минимално по време на видео разговори.
■■ Проверете дали полето за информация относно качеството на
разговора не е обозначено като “критично”. Ако това е така, видео
качеството може да се влоши.

Ако разговорът приключи
внезапно

■■ При активиране на някои функции на телевизора разговорът може
да прекъсне. (например таймер за сън и др.)

■■ Променете настройката на системата за домашно кино да е стерео, а не съраунд.
■■ Намалете силата на звука на тонколоната.
■■ Прекалено силното ехо в помещението може да влоши качеството на звука.
■■ Изпробвайте микрофона с опцията "Echo/Sound Test Service" (Ехо/
тестова услуга).

■■ Не изключвайте камерата за видео разговори по време на разговор.
Ако Skype менюто не се
появи в менюто Premium

ПРИЛОЖЕНИЕ

■■ Свържете камерата с телевизора и след това актуализирайте
софтуера. За допълнителна информация относно това как да
актуализирате софтуера, разгледайте ръководството на телевизора.
Други проблеми

￼
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■■ Проверете дали телевизорът поддържа камерата за видео
разговори (вижте стр. 2).

■■ Възможно е претоварването на мрежата или проблеми със Skype
мрежата да причинят проблеми.
■■ За допълнителни въпроси относно функциите на Skype, посетете
www.skype.com.

ЗАБЕЛЕЖКА : В зависимост от модела на телевизора, качеството на видео разговора може
да е различно.

►►720p HD видео разговор : LM9, EM9, LM8(С изключение на Япония), LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, LN46, PH67,
PH66, PH47, PN67, PN57, PN47
►►VGA видео разговор : LM7, LM6, LS57, LM5, LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
МОДЕЛИ
(ширина x височина x дължина)

AN-VC400
(Камера за видео разговори)
112 мм x 56 мм x 38 мм (само ключ за порт)

Тегло

77,6 г
Обектив

Видео

Ефективни пиксели
Изходен формат
Изходно изображение

АУДИО

Микрофон

Интерфейс

Над 100 см

Зрително поле

58,8° по диагонал
1280 X 720

H.264, MJPEG, YUY
HD, VGA, QVGA, QQVGA
2 микрофона
USB

Работна температура
Условия на околната
среда

Фокус

Влажност

от 0 °C дo 40 °C (от 32 °F дo 104 °F)
0 % дo 80 %

Температура на съхранение

от -20 °C дo 70 °C (от -4 °F дo 158 °F)

Влажност при съхранение

0 % дo 90 %

■■ Показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие с цел подобряване на
качеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ

￼

  Не можете да провеждате видео разговори чрез LG телевизор и следните устройства:

■■ ASUS Skype Video Phone Touch SV1TS
■■ ASUS Skype Videophone Touch SV1TW
■■ AIGURU_SV1 Skype Video Phone
*Списъкът с устройства, които не са поддържани, може да се променя по всяко време без предизвестие.
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