
STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, 

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ

Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ – ΑΘΗΝΧΝ 158
ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156,  ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350

ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,   ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2713601003

ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΚΕΡΚΤΡΑ : 112,   ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2661361622

ΓΙΑ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΦΗ > 2 ΗΜΕΙΑ : 2106111111 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ OTE 901, 902 

Για δοκιμή studio OTE : 103 , ΚτΠ ΑΕ : 192

Λειτουργία ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ :

•Ανάβοςμε ηο κοςμπί ηηρ ζςζκεςήρ ηηλεδιάζκετηρ (επάνυ από ηην ηηλεόπαζη)

•Από πληκηπολόγιο ηηλεόπαζηρ ->source (Δςό θοπέρ)

•Κλήζη : κοςμπι ππάζινο -> καηαλογόρ (ΜCU)

δεξί βελάκι -> Net : H323, ηασςηηηα : 738 -> οκ -> κοςμπί ππάζινο

•Κλείζιμο -> κοςμπί κόκκινο

•Κινηζη εικόναρ -> κοςμπιά ανυ – κάηυ – δεξιά - απιζηεπά

•Παποςζίαζη από PC : κοςμπί μπλέ και ζύνδεζη με καλώδιο projector (ςπάπσει)

•Λειηοςπγία μικποθώνυν : Ανοίγοςμε ηον μίκηη -> καθόμαζηε ζηο ανηίζηοισο μικπόθυνο (Για ηο κςπίυρ μικπόθυνο, μοςθα cannon

επεκηαζη 5 μ απζενικό-θςλικό)





ΜODEM, ΛΗΦΗ



ΜΙΚΣΕ ΗΥΟΤ



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ TANDBERG

1.Τα πιήθηξα ζηελ θνξπθή ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ ρξεζηκεύνπλ ζηελ αιιαγή ηεο πεγήο

video.

2. Τν θίηξηλν πιήθηξν Mic Off ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί ην κηθξόθσλν ηνπ

ζπζηήκαηνο.

3. Τα πιήθηξα κε ηα βέιε ρξεζηκεύνπλ ζηελ πινήγεζε ζην κελνύ ηνπ ζπζηήκαηνο. Με

απηά ηα πιήθηξα γίλεηαη επίζεο θαη ε κεηαθίλεζε ηεο ζέζεο ηεο θάκεξαο.

4. Τν πιήθηξν έληαζεο ήρνπ (Vol) ξπζκίδεη ηελ έληαζε ήρνπ ηνπ codec.

5. Τν πιήθηξν Layout αιιάδεη ηελ εηθόλα από full screen ζηηο δηάθνξεο άιιεο επηινγέο

παξνπζίαζεο (π.ρ. εκθάληζε κηθξνύ παξαζύξνπ ζε κία από ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηεο

νζόλεο)

6. To πιήθηξν Cancel νδεγεί έλα βήκα πίζσ ζην κελνύ ηνπ ζπζηήκαηνο.

7. Τν πξάζηλν πιήθηξν Call εμππεξεηεί ηελ έλαξμε δηελέξγεηαο κηαο θιήζεο.

8. Τα πιήθηξα αξηζκώλ / ραξαθηήξσλ ζην ηειερεηξηζηήξην ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ ίδην ηξόπν

θαη εμππεξεηνύλ ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο όπσο ζε έλα θηλεηό ηειέθσλν. Λεηηνπξγνύλ επίζεο

θαη σο πιήθηξα απνζήθεπζεο πξνθαζνξηζκέλσλ ζέζεσλ θάκεξαο σο αθνινύζσο:

Camera Presets: Τν ζύζηεκα δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα απνζήθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ

ζέζεσλ ηεο θάκεξαο. Μεηαθηλείζηε ηελ θάκεξα ζηελ επηζπκεηή ζέζε, επηιέμηε θαη

θξαηήζηε παηεκέλν έλα πιήθηξν ηεο επηινγήο ζαο γηα έλα πεξίπνπ δεπηεξόιεπην. Η ζέζε

ηεο θάκεξαο πνπ επηιέμαηε ζα απνζεθεπηεί ζην ζπγθεθξηκέλν πιήθηξν. Ελόζσ είλαη ζε

εμέιημε κηα θιήζε, παηήζηε ην θνπκπί ζην νπνίν απνζεθεύζαηε ηε ζέζε ηεο θάκεξαο γηα

λα ηελ ελεξγνπνηήζεηε.

9. Πηέζηε ην πιήθηξν Preset θαη έλαλ αξηζκό ηεο επηινγήο ζαο γηα λα ελεξγνπνηήζεηε

θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε ζέζε.

10. Πηέζηε ην πιήθηξν Services γηα λα εκθαληζηεί ην κελνύ επηινγώλ Services.

11. Τν πιήθηξν Presentation ελαιιάζζεη κεηαμύ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο θαη

ελόο πξνθαζνξηζκέλνπ κέζνπ παξνπζίαζεο (projectors ζηελ πεξίπησζή καο). Κξαηώληαο

επηιεγκέλν ην πιήθηξν Presentation γηα έλα δεπηεξόιεπην, ζα εκθαληζηνύλ νη

δηαζέζηκεο επηινγέο γηα ηηο πεγέο παξνπζίαζεο βίληεν.



12. Επηιέγνληαο ην ζηξνγγπιό θνπκπί OK/Menu ζα εκθαληζηεί ην κελνύ θαη νη

δηαζέζηκεο επηινγέο.

13. Χξεζηκνπνηώληαο ηα πιήθηξα Zoom + θαη – κεγεζύλεηαη ή ζκηθξύλεηαη ε εηθόλα

αλάινγα. (Σεκεηώλεηαη όηη ε ιεηηνπξγία απηή δελ είλαη δηαζέζηκε ζηελ πεξίπησζε ηνπ

ζπζηήκαηνο ηεο αίζνπζαο Σπκβνπιίνπ – Σπγθιήηνπ, θαζώο ζηε ζπγθεθξηκέλε

πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα θακεξώλ Bosch)

14. Επηιέγνληαο ην πιήθηξν Selfview πξνβάιιεηαη ε εηθόλα πνπ ιακβάλεη ε camera

ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηέζηε ην πιήθηξν απηό μαλά γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ πξνβνιή

ηεο εμεξρόκελεο εηθόλαο.

15. Με ην Phone Book πιήθηξν κπνξείηε λα απνζεθεύζεηε επαθέο θιήζεσλ γηα

γξήγνξε αλαδήηεζε θαη δηεπθόιπλζε ηεο δηελέξγεηαο θιήζεσλ.

16. Χξεζηκνπνηήζηε ην θόθθηλν πιήθηξν ηεξκαηηζκνύ θιήζεο γηα λα ηεξκαηίζεηε κηα

θιήζε πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Όηαλ δελ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θάπνηα θιήζε,

παηώληαο ην ζπγθεθξηκέλν πιήθηξν ην ζύζηεκα ηίζεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο

(stand by mode).

17. Τν πιήθηξν Snapshot «θσηνγξαθίδεη» ηελ ηξέρνπζα εηθόλα ηνπ video, κόλνλ

όκσο όηαλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε κία θιήζε.

18. Τν πιήθηξν Touch Tones ρξεζηκνπνηείηαη ελόζσ κηα θιήζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε

γηα λα δώζεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα λα πιεθηξνινγήζεη επηπιένλ αξηζκνύο. Γηα

έμνδν από ην κελνύ ησλ Touch Tones πηέζηε ην θνπκπί OK/Menu.

19. Τν πιήθηξν Far End ελεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία ειέγρνπ ηνπ Far

End .

Έρνληαο ελεξγνπνηεκέλν ην Far End Control, κπνξείηε π.ρ. λα κεγεζύλεηε ή λα

ζκηθξύλεηε ηελ εηθόλα video πνπ ζαο απνζηέιιεηαη από ην άιιν άθξν.

20. Τν πιήθηξν Help ζαο κεηαθέξεη ζην κελνύ ηνπ Οδεγνύ Χξήζεο όπνπ κπνξείηε λα

βξείηε νδεγίεο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζύζηεκα.


