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1. Привітання
Дякуємо за використання пристрою Jabra PanaCast 50. Сподіваємося, що ви отримаєте 
задоволення від користування ним!

Функціональні можливості Jabra PanaCast 50

• Багатофункціональне рішення для зібрань. Пристрій для передачі відео у форматі 
Panoramic-4K з використанням трьох 13-мегапіксельних камер і запатентованої 
технології зшивання відео в режимі реального часу, що забезпечує оптимальний огляд 
конференц-залу на 180°.

• Інтелектуальні відеотехнології. Функція «Intelligent Zoom» автоматично приєднує всіх 
учасників до розмови, а функція «Vivid HDR» забезпечує відмінну якість передачі 
зображення, навіть в умовах освітлення, що постійно змінюються.

• Швидка взаємодія. Технологія «Plug & Play» значно спрощує спільну роботу з іншими 
користувачами та гарантує якісний відео- й аудіозв’язок для конференц-залу.

• Максимальна сумісність та універсальність. Пристрій сумісний з усіма передовими 
рішеннями для проведення відео- й аудіоконференцій. Сертифікований для роботи з 
Microsoft Teams Rooms та Zoom Rooms.
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2. Огляд
2.1 Огляд Jabra PanaCast 50

ПЕРЕДНЯ СТОРОНА

Світлодіодний 
індикатор

Динаміки

Мікрофони

МікрофониМікрофони

Мікрофони
Мікрофони

Камери
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ЗАДНЯ СТОРОНА

Регульований монтажний 
кронштейн

Вентиляційні 
отвори

Кнопка Bluetooth (для 
з'єднання з пультом 
дистанційного керування)

Роз’єм AUX 
3,5 мм

Скидання  
налаштувань

Кабель Ethernet 
(для Jabra Xpress)

USB-C

Мережа змінного струму

POWER

USB C
ETHERNET

AUXIN RESET
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2.2 Аксесуари, які входять до комплекту

Додаткові аксесуари можна придбати на сайті jabra.com/accessories.

Кабель живлення 
змінного струму 

(1 м/3 фути)

2 гвинти 
(M5x12)

Настінне кріпленняАдаптер живлення  
змінного струму (2 м/6 футів)

Кабель USB-C 
(2 м/6 футів)

Обладнання, що не 
входить у комплект 
постачання:
•  Саморізи та анкери для 

гіпсокартону  
• Саморізи для цегли
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2.3 Додаткові аксесуари

Аксесуари можна придбати на сайті jabra.com/accessories.

Кабель USB-C 
(5 м/15 футів)

Кріплення для екрана

Настільний штатив

Пульт дистанційного 
керування
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2.4 Розміри

650  MM

125 MM

98 MM

80 MM

144 MM

80 MM

 360 MM

120 MM

108.6 MM
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3. Візуальні індикатори

СТАН світлодіодного 
індикатора

Вимкнено або не трянслює відеопотік

Увімкнення

З’єднано

Під час розмови або потокового відео/мультимедіа

Під час розмови, аудіо вимкнено

Повідомлення про ємність приміщення

З'єднання з пультом дистанційного керування

Оновлення прошивки

(Світлодіод вимкнено)

(пульсуючий білий)

(працює 3 секунди)

(пульсуючий червоний)

(блимаючий зелений та синій)

(блимаючий рожевий)
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4. Керівництво з налаштування 
пристрою в приміщенні

Пристрій Jabra PanaCast 50 розроблений для конференц-залів із розмірами до 4,5 x 
4,5 метрів (15 футів x 15 футів) та може бути встановлений за допомогою комплектного 
настінного кріплення, комплектного кріплення для екрана або настільного штатива. 
Якщо в конференц-залі буде використовуватися дошка, ї ї слід розташувати на сусідній 
стіні для оптимального перегляду.

Ознайомтеся з керівництвом з налаштування пристрою в приміщенні в форматі PDF тут: 
jabra.com/help/panacast50/getstarted 

Нижче наведені деякі типові моделі налаштування у приміщенні.
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5. Варіанти монтажу

5.1 Встановлення настінного кріплення

Подивитися відео про збірку настінного кріплення або переглянути файл у форматі PDF 
можна тут: jabra.com/help/panacast50/getstarted
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5.2 Встановлення кріплення для екрана

Кріплення для екрана призначене для екранів розміром до 220 сантиметрів (86 дюймів), 
а кріплення VESA — до 600 міліметрів. 
Подивитися відео про збірку кріплення для екрана або переглянути файл у форматі PDF 
можна тут: jabra.com/help/panacast50/getstarted
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5.3 Встановлення настільного штатива

Подивитися відео про збірку настільного штатива або переглянути файл у форматі PDF 
можна тут: jabra.com/help/panacast50/getstarted
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5.4 Висота встановлення

Рекомендовано встановити пристрій Jabra PanaCast 50 на рівні очей учасників зібрання. 

При встановленні пристрою 
PanaCast 50 з настінним кріпленням або 
кріпленням для екрана, слід розмістити 
камеру на 8  сантиметрів (3  дюйми) 
нижче екрана та, за можливості, на 30–
35  сантиметрів (12–14  дюймів) над 
стільницею або на 100  сантиметрів 
(3 фути) від підлоги. Якщо встановлення 
на цій висоті неможливе, 
рекомендовано встановити пристрій 
PanaCast 50 над екраном.

Встановіть камеру таким чином, щоб на неї не потрапляли прямі сонячні промені. Інакше 
це може вплинути на попередньо встановлені налаштування балансу білого та 
погіршити якість зображення.

Мін. 8 см 
(3 дюйми)

Рекомендовано 30–35 см 
(12–14 дюймів)

Рекомендовано 
1 м (3 фути)
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6. Укладання кабелю
Пристрій Jabra PanaCast 50 є універсальним і може використовуватися з системами 
Microsoft Teams Room або Zoom Room або з використанням власних пристроїв (BYOD). 
Не рекомендується використовувати подовжувальні кабелі USB.

6.1 Укладання кабелю системи у приміщенні

Jabra PanaCast 50

Screen

HDMI (4K)

USB-CМережа 
змінного струму

Кабель Ethernet (Jabra Xpress)
Мережа змінного струму
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6.2 Укладання кабелю для використання власних пристроїв (BYOD)

Jabra PanaCast 50

Screen

HDMI (4K)

USB-C
Мережа змінного 
струму

Кабель Ethernet (Jabra Xpress)
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7. Програмне забезпечення
7.1 Операційні системи

Пристрій Jabra  PanaCast  50 підтримує операційну систему Windows  10 та вище або 
macOS 10.15 та вище, а також не потребує встановлення додаткових драйверів. 
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7.2 Jabra Direct (Windows або macOS)

Jabra  Direct  — безкоштовне 
програмне забезпечення для ПК, 
призначене для підтримки, 
управління та оптимального 
функціонування пристроїв Jabra. 
Пристрій Jabra  Direct має 
контролер камери, який може 
використовуватися в якості 
пульта дистанційного керування 
для пристрою Jabra PanaCast 50 
(див. додаткову інформацію в розділі 9.1).

Завантажте останню безкоштовну версію на сайті jabra.com/direct
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7.3 Jabra Xpress (Windows або macOS)

Jabra Xpress — безкоштовне програмне забезпечення для ПК, призначене для масового 
розгортання та управління декількома пристроями Jabra в організації. Jabra Xpress може 
відстежувати межі безпечної роботи та надавати детальну інформацію про використання 
пристрою.

Відвідайте jabra.com/xpress, щоб отримати доступ до Jabra Xpress
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7.4 Jabra Sound+ (iOS або Android)

Jabra  Sound+  — це безкоштовний додаток для 
телефонів системи iOS або Android, який можна 
використовувати в якості пульта дистанційного 
керування для Jabra PanaCast 50.
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7.5 Microsoft Teams та Teams Rooms

Платформи Microsoft  Teams або Microsoft  Teams  Rooms автоматично виявлять та 
встановлять Jabra PanaCast 50 в якості основного відео-та аудіопристрою.

Для встановлення Jabra  PanaCast  50 в якості основного відео-та аудіопристрою в 
Microsoft Teams або Teams Rooms вручну, виконайте наступні дії.

1. Запустіть Microsoft Teams або Microsoft Teams Rooms.
2. Натисніть піктограму профілю облікового запису у верхньому правому кутку Microsoft 

Teams.
3. Виберіть Параметри (Settings), щоб відкрити меню параметрів.
4. Виберіть вкладку Пристрої (Devices) у списку меню.
5. У вкладці Камера (Camera) та Аудіопристрої (Audio devices) виберіть Jabra PanaCast 50.

Для отримання додаткової допомоги зверніться в довідковий центр Microsoft Teams.
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7.6 Zoom та Zoom Rooms

Платформи Zoom  Teams або Zoom  Rooms автоматично виявлять та встановлять 
Jabra PanaCast 50 в якості основного відео-та аудіопристрою.

Для встановлення Jabra PanaCast 50 в якості основного відео-та аудіопристрою в Zoom 
або Zoom Rooms вручну, виконайте наступні дії.
1. Запустіть Zoom або Zoom Rooms.
2. Для того, щоб відкрити меню налаштувань в Zoom, натисніть на піктограму колеса у 

верхньому правому кутку.
3. На вкладках Відео (Video) та Аудіо (Audio) виберіть Jabra PanaCast 50 в якості камери 

та динаміка.

Для отримання додаткової допомоги зверніться в довідковий центр Zoom.

7.7 Інші сумісні програми для відеоконференцій

При використанні пристрою Jabra  PanaCast  50 з іншими сумісними додатками для 
відеоконференцзв'язку переконайтеся, що він був вручну встановлений в якості 
основного відео-та аудіопристрою в налаштуваннях відео/аудіо для додатка для 
відеоконференцзв'язку.
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8. Налаштування віддаленого керування
Завдяки Jabra  Xpress та підключенню Ethernet пристроєм Jabra PanaCast  50 можна 
віддалено керувати без потреби у використанні Jabra  Direct або підключенні до 
комп'ютера. Це означає, що Jabra PanaCast  50 автоматично застосовуватиме керовані 
налаштування і завжди буде оновлюватися до вибраної прошивки.

8.1 Майстер швидкого запуску в Jabra Direct

При першому підключенні Jabra PanaCast  50 до комп’ютера, на якому встановлено 
Jabra  Direct, автоматично запускається майстер швидкого запуску. Цей майстер 
налаштує Jabra PanaCast 50 для віддаленого керування Xpress і проведе вас через етапи 
іменування пристрою, увімкнення керування Xpress через підключення Ethernet та 
посилання на дійсну URL-адресу пакета Xpress. Для додаткового рівня захисту можна 
створити пароль для захисту налаштувань Jabra PanaCast 50.
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Налаштування майстра швидкого 
запуску можна будь-коли змінити за 
допомогою Jabra Direct.

1. Запустіть Jabra Direct та 
переконайтесь, що 
Jabra PanaCast 50 вибрано.

2. Виберіть Параметри (Settings), 
щоб відкрити меню параметрів.

3. Змініть відповідні налаштування 
для віддаленого керування 
Jabra Xpress.

4. Натисніть Зберегти (Save) щоб 
застосувати зміни до 
Jabra PanaCast 50. Пристрій 
Jabra PanaCast 50 
перезавантажиться, і зміни будуть 
застосовані.
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9. Функціональні можливості для 
відеоконференцій

9.1 Контролер камери в Jabra Direct та Jabra Sound+

Контролер камери  — це інструмент в Jabra  Direct і Jabra  Sound+, який дозволяє 
користувачам дистанційно керувати Jabra  PanaCast  50 за допомогою комп'ютера, 
телефона або планшета.

Контролер камери дозволяє користувачам: 
• Використовувати режими автоматичного масштабування (Virtual Director або 

Intelligent Zoom).
• Налаштовувати пристрій та показувати дошку.
• Налаштовувати перегляд камери за допомогою елементів управління панорамою, 

нахилом та масштабуванням.
• Регулювати налаштування якості зображення (наприклад, яскравість, насиченість тощо).
• Вибирати та налаштовувати пресети відповідно до їх індивідуальних вимог.
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Контролер камери Jabra Direct Контролер камери Jabra Sound+
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9.2 Функція «Intelligent Zoom»

Intelligent  Zoom  — це режим автоматичного масштабування, який динамічно створює 
кадри всіх видимих людей в межах 3,5 метрів (11 футів).

Користувачі можуть отримати доступ до Intelligent  Zoom за допомогою контролера 
камери в Jabra Direct, Jabra Sound+ або за допомогою пульта дистанційного керування. 
Одночасно може бути активним тільки один автоматичний режим масштабування. 

За замовчуванням для режиму автоматичного масштабування встановлено значення 
Intelligent Zoom.

9.3 Virtual Director

Virtual Director — це режим автоматичного масштабування, який має функцію відстеження 
спікера, фокусуючись на тому, хто говорить, у виді камери. 

Користувачі можуть отримати доступ до Virtual  Director за допомогою контролера 
камери в Jabra  Direct або Jabra  Sound+. Одночасно може бути активним тільки один 
автоматичний режим масштабування. 

За замовчуванням для режиму автоматичного масштабування встановлено значення 
Intelligent Zoom, але він може бути змінений на Virtual Director.
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9.4 Налаштування безпечної роботи

Використовуючи Jabra Direct, можна встановити межу безпечної роботи для конференц-
залу. Якщо встановлена межа безпечної роботи, Jabra  PanaCast  50 автоматично 
визначить, чи перевищено обмеження за допомогою технології PeopleCount та 
попередить людей в конференц-залі в режимі реального часу. Ці анонімні дані 
PeopleCount можна відстежувати та керувати ними за допомогою Jabra Xpress. 

Технологія PeopleCount визначає голови та тіла будь-яких яскраво освітлених видимих 
людей в межах 1–4 метрів від камери (3–12 футів) із рівнем точності 75%+.

За замовчуванням, повідомлення про безпеку вимкнені. Цей параметр можна 
налаштувати, використовуючи Jabra Direct, а також дані можна відстежувати та керувати 
ними за допомогою Jabra Xpress.
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9.5 Пресети Save Pan, Tilt, Zoom

Пресети елементів управління панорамою, нахилом та масштабуванням дозволяють 
користувачам налаштувати та зберігати вид камери за допомогою контролера камери в 
Jabra Direct, Jabra Sound+ або за допомогою пульта дистанційного керування. Збережені 
пресети також не перезаписують основні налаштування панорами, нахилу та масштабування. 
Користувачі можуть обирати збережені пресети, коли починається нове зібрання.

Дозволи на редагування пресетів можна заблокувати за допомогою Jabra Direct.

9.6 Налаштування якості зображення

Яскравість, контраст, насиченість, різкість та баланс білого в зображенні можна 
налаштувати за допомогою контролера камери в Jabra Direct. 

Крім того, можна ввімкнути режим Vivid HDR та автоматичний баланс білого. Якщо режим 
Vivid HDR увімкнений, контраст, насиченість та різкість не можна налаштувати вручну. 
Якщо автоматичний баланс білого ввімкнений, баланс білого не можна налаштувати 
вручну.
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9.7 Мерехтіння відео

При неправильному налаштуванні географічного регіону Jabra PanaCast 50, відео може 
відображатися з мерехтінням. Для запобігання мерехтіння відео, виберіть Авто 
(50  Гц/60  Гц) для регіонів, що підтримують формат NTSC, або 50  Гц для регіонів, що 
підтримують формат PAL.

За замовчуванням мерехтіння на відеозв'язку налаштоване на Авто. Цей параметр 
можна налаштувати за допомогою Jabra Direct.

9.8 Поле зору

Кут нахилу камери можна оптично відрегулювати для більш широкого або вужчого виду 
конференц-залу.

За замовчуванням кут поля зору встановлено на 180°. Цей параметр можна змінити за 
допомогою Jabra Direct.
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9.9 Зшивання відео

Для створення виду камери на 180° використовується зшивання відео для з'єднання 
простору у відео. Зшивання відео найкраще працює на відстані від 60 см (24 дюймів) до 
5 метрів (16 футів) від камери.

Пристрій Jabra PanaCast 50 має два методи для зшивання відео: Blend і Hybrid.

9.10 Оновлення прошивки

Оновлення прошивки поліпшують робочі характеристики або додають нові 
функціональні можливості пристроям Jabra.  Для оновлення прошивки Jabra PanaCast 50 
необхідне програмне забезпечення Jabra Direct.

При наявності оновлення прошивки ви будете отримувати повідомлення, коли 
Jabra  PanaCast  50 підключається до комп'ютера, на якому встановлене програмне 
забезпечення Jabra Direct.
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10. Дошка
Поле зору на 180° дозволяє Jabra  PanaCast  50 передавати вміст дошки в режимі 
реального часу, навіть якщо дошка знаходиться далеко від камери. Інтелектуальне 
програмне забезпечення автоматично коригує перспективу для забезпечення 
найкращого перегляду, покращуючи зображення в реальному часі за рахунок зменшення 
блиску та тіней, а також поліпшення кольору та контрастності штрихів маркера. 
Додатковий потік камери вмісту дозволяє відображати як дошку, так і присутніх на 
зібранні одночасно в двох потоках.

Рекомендований розмір дошки повинен становити 1,5–2,7 метра в ширину (5–9 футів), 
однак дошки розміром 1–3 метра в ширину (3–10 футів) також підтримуються.
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10.1 Позиціонування дошки

Рекомендовано розташовувати білу дошку в межах 3,6  метрів (12  футів) від 
Jabra PanaCast 50 і не ближче 1,5 метра (5 футів). Оптимальний діапазон огляду — 3 метри 
(9 футів).

Важливо відзначити, що камера Jabra  PanaCast  50 складається з трьох окремих лінз, 
розташованих горизонтально. Дошка ПОВИННА бути повністю розташована в межах 
видимості однієї з цих трьох лінз.

Рекомендовано використовувати стандартну білу дошку, а не з поверхнею зі скла або 
такої, що відбиває світло. Для більшої чіткості використовуйте чорні або темні маркери 
для написання на дошці.
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10.2 Налаштування перегляду дошки

Перед тим, як використовувати дошку на відеоконференції, необхідно налаштувати ї ї 
вигляд за допомогою Jabra Direct.

Щоб налаштувати перегляд дошки, перейдіть в розділ Налаштування виду дошки 
(Whiteboard view setup) у вкладці Камера (Camera) у Jabra Direct і натисніть Налаштувати 
(Set up). Jabra Direct надасть підказки щодо процесу налаштування перегляду дошки.
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10.3 Спільний доступ до дошки у перегляді основної камери

Якщо для режиму загального доступу до дошки у Jabra  Direct встановлений вид із 
основної камери, увімкнення/вимкнення відображення дошки за допомогою контролера 
камери в Jabra  Direct або Jabra  Sound+ або з пульта дистанційного керування буде 
перемикатися між переглядом зібрання та дошки.

За замовчуванням для режиму загального доступу до дошки у Jabra Direct встановлений 
вид із основної камери. Цей параметр можна налаштувати за допомогою Jabra Direct.
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10.4 Спільний доступ до окремого перегляду дошки в Microsoft 
Teams Rooms

Перегляд дошки можна спільно використовувати в Microsoft Teams Rooms, як окремий 
вид камери вмісту, що відкриє окремий відеопотік дошки.

1. Запустіть Jabra Direct на окремому ноутбуці (не на тому, де використовується Microsoft 
Teams Rooms) і переконайтеся, що вибрано Jabra PanaCast 50.

2. Виберіть Параметри (Settings), щоб відкрити меню параметрів.
3. Виберіть вкладку Камера (Camera).
4. Встановіть режим загального доступу до дошки в окремому вікні виду вмісту камери.
5. Виберіть Налаштування перегляду дошки, щоб створити межі перегляду дошки.
6. Запустіть Microsoft Teams Rooms на пристрої з Microsoft Teams Rooms.
7. Виберіть Параметри (Settings), щоб відкрити меню параметрів.
8. У розділі Параметри камери за замовчуванням (Camera Defaults) виберіть Jabra 

PanaCast 50 в якості камери вмісту та переконайтеся, що ви вибрали Покращення вмісту 
(Content enhancements).
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10.5 Спільний доступ до окремого перегляду дошки в Zoom Rooms

Перегляд дошки можна спільно використовувати в Zoom Rooms як окремий вид камери 
вмісту, що відкриє окремий відеопотік дошки.

1. Запустіть Jabra Direct та переконайтесь, що пристрій Jabra PanaCast 50 вибрано.
2. Виберіть Параметри (Settings), щоб відкрити меню параметрів.
3. Виберіть вкладку Камера (Camera).
4. Встановіть режим загального доступу до дошки в окремому вікні виду вмісту камери.
5. Запустіть Zoom Rooms.
6. Натисніть піктограму профілю облікового запису у верхньому правому кутку Zoom.
7. Виберіть Параметри (Settings), щоб відкрити меню параметрів.
8. На вкладці Відео (Video) виберіть Камера вмісту Jabra PanaCast 50 (Jabra PanaCast 50 

Content Camera) в якості камери вмісту.
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11. Пульт дистанційного керування 
(додатковий аксесуар)

11.1 З’єднання з пультом дистанційного керування
1. Натисніть та утримуйте кнопку Bluetooth позаду Jabra PanaCast 50 протягом 5 секунд, 

поки світлодіод на камері не почне мерехтіти синім та зеленим. Це світлодіодне 
повідомлення вказує, що Jabra PanaCast 50 знаходиться в режимі з'єднання.

2. Натисніть та утримуйте кнопку відключення звуку на пульті дистанційного управління 
протягом 5 секунд, поки не почуєте звукове повідомлення на Jabra PanaCast 50. Це 
звукове повідомлення вказує на те, що пульт дистанційного керування та 
Jabra PanaCast 50 з'єднані.

макс. 30 см (12 дюймів)

5 sec.

5 sec.

Для з'єднання, пульт дистанційного керування повинен знаходитися в межах 
30 сантиметрів (12 дюймів) від Jabra PanaCast 50.
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11.2 Використання пульта дистанційного керування

Радіус пульта дистанційного керування — 10 метрів (30 футів).

Закінчення 
виклику

Вимкнення/увімкнення мікрофона
З'єднання з PanaCast 50 
(утримування)

Збільшити 
масштаб

Зменшити 
масштаб

Вибрати Пресет 1
Зберегти Пресет 1 (утримування)

Вибрати Пресет 2
Зберегти Пресет 2 (утримування)

Увімкнути/вимкнути 
Intelligent Zoom

Увімкнути/вимкнути перегляд 
дошки

Збільшення 
гучності

Налаштувати вид камери

Зменшення 
гучності
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12. Технічна підтримка
12.1 Найчастіші запитання та технічні характеристики

Найчастіші запитання, сертифікати та технічні характеристики дивіться на сайті jabra.com/
help/panacast50

12.2 Догляд за пристроєм Jabra

• Пристрій Jabra PanaCast 50 призначений виключно для експлуатації у приміщеннях.
• Уникайте прямих сонячних променів і температур вище 30 °C або нижче 0 °C.
• Не допускайте попадання камери або кабелів під дощ або контакту з іншими рідинами.
• Не розміщуйте камеру поблизу вентиляційних отворів монітора або телевізора, оскільки 

це може призвести до перегрівання або пошкодження камери.
• Очистіть м'яку поверхню тканиною, змоченою помірним мильним розчином.
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12.3 Скидання до заводських налаштувань

Скидання приведе до відновлення заводських налаштувань Jabra  PanaCast  50 за 
замовчуванням.

1.  Натисніть та утримуйте кнопку «Скинути» на задньому боці Jabra  PanaCast  50 протягом 
5  секунд, поки світлодіод на камері не почне мерехтіти рожевим і не почуєте звукове 
повідомлення.

2.  Пристрій Jabra PanaCast 50 перезавантажиться та відтворить інше звукове повідомлення, 
коли він буде готовий до використання. Перезавантаження триває прибл. 1 хвилину.


