
DC 12V PC/LAPTOP EXT.MIC

DBA

F IHG

C E

CBA

INHOUD VAN DE VERPAKKING

1. CAMERASYSTEEM VOOR VIDEOCONFERENTIES
A  Geïntegreerde luidspreker 
B  Aanpasbaar standaard
C  Ledindicatorring
D  120°-groothoeklens
E  Straalvormende microfoonopstelling
F  Kensington-veiligheidssleuf
G  Netsnoeringang
H  USB-C-ingang
I   Ingang voor optionele verlengde microfoon (USB)

2. KABELS
A  USB-kabel 3 meter
B  Netsnoer
C  Voedingsadapter
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3. ACCESSOIRES 
A   Draadloze afstandsbediening (inclusief 2 AAA-

batterijen)
B   Wandbevestigingsbeugel (inclusief schroeven)

4.OPTIONELE ACCESSOIRES 
A   Extra lange USB-kabel voor pc/laptop
B  Verlengde microfoon
C  Tv-bevestigingsset

AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR:
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PLAATSINGSTIPS

Het is raadzaam om het camerasysteem zo goed mogelijk op ooghoogte te plaatsen. 
Dit leidt tot beste microfoon- en videoprestaties.

1. DE BUREAUSTANDAARD GEBRUIKEN
A   Plaats het camerasysteem voor videoconferenties op 

een tafel of plank in de buurt van de monitor.
B  Sluit de kabels aan.
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PLAATSINGSTIPS

2. DE MUURBEVESTIGING GEBRUIKEN
A   Meet op waar de camera aan de muur moet 

worden bevestigd. Haal de muurbevestiging uit de 
verpakking, plaats deze tegen de muur en teken met 
een potlood de positie van de gaten op de muur. 
Zorg dat de muurbevestiging waterpas komt te 
hangen.

B   Boor de gaten op de gemarkeerde posities.
C   Zorg dat u het juiste type pluggen en schroeven 

gebruikt voor uw type muur.
D   Bevestig de standaard van de camera aan de 

muurbevestiging.

3. DE TV-BEVESTIGING GEBRUIKEN
Meer informatie over de optionele tv-bevestiging is te 
vinden op www.trust.com/videoconferencing.
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DEVICE SETTINGS

IRIS VIDEO

IRIS MICROPHONE

IRIS AUDIO

Save Cancel

SNELSTARTGIDS
1. HET NETSNOER EN DE USB-C-KABEL AANSLUITEN
Sluit de meegeleverde USB-C kabel aan op de achterkant 
van de IRIS en sluit de camera aan op een USB-poort 
van uw laptop of desktopcomputer. De ledindicator gaat 
groen knipperen als de IRIS goed is aangesloten.

2. CONFERENTIESOFTWARE INSTALLEREN
Ga in uw videoconferentie-app naar de instellingen 
voor apparaten en hardware en selecteer de IRIS als 
standaardcamera, -microfoon en -luidspreker.
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Manual
mode

Participant
mode

Speaker
mode

SNELSTARTGIDS
3. HET CAMERAKADER HANDMATIG INSTELLEN OF AUTOMATISCHE 
VOLGMODI GEBRUIKEN
De ‘Manual mode’ wordt aanbevolen als u volledige controle wilt hebben 
over de zoom en het kader van de camera. De ‘Participant mode’ wordt 
aanbevolen wanneer er meerdere deelnemers aanwezig zijn in de 
vergaderruimte. De ‘Speaker mode’ wordt aanbevolen wanneer de camera 
op één persoon gericht moet zijn.

4. DE OPTIONELE VERLENGDE 
MICROFOON AANSLUITEN
De optionele verlengde microfoon 
voor IRIS* kan worden aangesloten 
op de USB-poort aan de achterkant 
van de IRIS.  

*Een verlengde microfoon wordt 
geadviseerd in ruimtes waar de 
afstand tot de spreker meer dan 5 
meter bedraagt.
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Participant mode

Speaker mode

Manual mode

Bluetooth® mode 

Custom setting modes

FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Video uitschakelen Dynamisch bereik in-/uitschakelen

*Oproep opnemen Oproep beëindigen*

Volumebediening

Audio uitschakelen

Zoombediening**

Microfoon uitschakelen

**Camera pannen/kantelen

Video spiegelen

Camerapositie opnieuw instellen

*Indien ondersteund door conferentiesoftware
**Ondersteund in handmatige modus
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LEDINDICATORRING

KNIPPERT GROEN
IRIS verbonden

BLAUW
Bluetooth® mode

WIT
IRIS in gebruik

ROOD
Microfoon gedempt

UIT
Stand-bymodus

ORANJE
Firmware wordt bijgewerkt
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EXTRA FUNCTIES

1. DE IRIS KOPPELEN AAN UW BLUETOOTH®-
APPARAAT
In de Bluetooth®-modus kunt u uw telefoon of tablet via 
Bluetooth® met de IRIS verbinden.
A   Druk op de Bluetooth®-knop op de draadloze 

afstandsbediening. Er klinkt een signaal en de led 
begint blauw te knipperen.

B   Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw mobiele 
apparaat en voeg de IRIS toe als nieuw apparaat.

U kunt de IRIS nu gebruiken voor audiogesprekken 
(Bluetooth® ondersteunt geen video). Als u op de 
Bluetooth®-knop op de draadloze afstandsbediening 
drukt, wordt de Bluetooth®-modus uitgeschakeld. De 
IRIS maakt niet automatisch opnieuw verbinding met 
uw apparaat. Ga naar de instellingen van uw mobiele 
apparaat om de IRIS opnieuw toe te voegen.

2. AANGEPASTE INSTELLINGSMODI

U kunt uw favoriete camerapositie opslaan door de knop 
'1' of '2' op de draadloze afstandsbediening gedurende 5 
seconden ingedrukt te houden. Er klinkt vervolgens een 
signaal en de positie wordt opgeslagen. 

Wanneer u vervolgens weer op de knop '1' of '2' op 
de draadloze afstandsbediening drukt, wordt de 
camerapositie gewijzigd in de opgeslagen positie. 
Bij gebruik van aangepaste instellingen worden 
automatische volgmodi uitgeschakeld.
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SPECIFICATIES

Unit dimensions: 141 x 601 x 115 mm

Weight: 2.2 kg

Remote control dimensions: 135 x 50 x 22 mm

Weight: 55 g

Power requirements: 12V DC/2A @100-240V AC, 50/60Hz

Sensor information: 1/2.5 inch, CMOS, 8.51M pixel

Sensor resolution: 3840 x 2160 (4K, UHD)

Camera FOV: Diagonal: 120°, Horizontal: 113°, Vertical: 83°

Pan/Tilt lens: Yes, Pan @ +/-15 degree, Tilt @ +/-10 degree

Image technology: ClearView

Video-noise reduction: Yes

Light compensation: WDR & SDR

Auto tracking: Manual mode, speaker mode and participant mode

Zoom limit: 5 x digital zoom

Save presets: 2 custom preset modes

Audio technology: ClearSound

Voice-optimised audio: Yes

Microphone algorithm with 
room optimisation:

Yes

Microphone-beam array: Yes; 4 microphones

Microphone pick-up range: Optimised for 5 metres

Microphone frequency range: 100 - 10.000 Hz

Microphone sensitivity: -38 dB

Microphone SNR: 65 dB

Microphone datarate: 32 Khz

Speaker frequency range: 100 - 16.000 Hz

Speaker sensitivity: 82 +/- 3 dB @ 1.0M

Speaker SNR: 69 dB

Speaker output volume: max 96 dB peak @ 0.5M

Anti-vibration technology: Yes

Interface connection: 1 x USB-C port (USB 3.2 gen 1)
1 x USB port (USB 2.0) (for Optional external 
microphone)
Power connector
Kensington security lock
Bluetooth 5.0
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