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Chamar um contato
1 Na tela Inicial, toque em
Efetuar uma
chamada.
2 Toque em Contatos.
3 Escolha o contato desejado da lista ou digite seu
nome em Adicionar participante.
4 Toque em
ou
para efetuar a chamada.

Chamar um contato recente
Número

Descrição

1

Tela inicial

2

Efetuar uma chamada

3

Exibir conteúdo

4

Menu

5

Barra de controle

Reativar o RealPresence Touch
» Para reativar o dispositivo, toque na tela.

Efetuar uma chamada de vídeo
Inserir um nome ou número
1 Na tela Inicial, toque em
Efetuar uma
chamada.
2 Use o controle deslizante
para selecionar
Vídeo ou
Chamada de áudio.
3 Toque em
e insira um número ou um nome.
4 Toque em
ou
para efetuar a chamada.

1 Na tela Inicial, toque em
Efetuar uma
chamada.
2 Toque em Recentes.
3 Toque no nome ou número na lista de chamadas
recentes para efetuar a chamada.

Efetuar uma chamada apenas
de áudio
1 Na tela Inicial, toque em Efetuar uma chamada.
2 Use o controle deslizante para selecionar
Áudio.
3 Insira o número usando o teclado e toque em
.

Efetuar uma teleconferência
1 Na tela Inicial, toque em
Efetuar uma
chamada.
2 Na barra de pesquisa, adicione participantes
usando Contatos, Chamadas recentes ou
Teclado.
3 Toque em + para adicionar ou em x pare
remover um participante.
4 Toque em
ou
para efetuar a chamada.

Adicionar um participante a uma
chamada
1 Na tela Chamada, toque em
>
Mais.
2 Toque em
Adicionar.
3 Use o controle deslizante
para selecionar
Vídeo ou
Áudio.
4 Efetue a chamada usando seu método
preferencial.

Remover um participante de uma
chamada
1 Toque em Mais > Participantes > Vídeo ou
Áudio.
2 Toque no participante > Mais >
Remover.

Aceitar uma chamada
Se o sistema não estiver configurado para atender
chamadas automaticamente, você poderá aceitar uma
chamada recebida. Realize uma das ações a seguir:
» Para aceitar uma chamada recebida, toque
em Aceitar.
» Para aceitar uma chamada durante uma
chamada ativa, toque em Adicionar a uma
chamada, Em espera + aceitar ou
Desconectar + Aceitar.

Recusar uma chamada
Se o sistema estiver configurado para aceitar
chamadas automaticamente, a chamada será
estabelecida, a menos que você a recuse.
» Em chamada recebida, toque em Recusar.

Colocar uma chamada em espera
» Toque na
Em espera.

Barra de controle >

Retomar uma chamada em espera
» Na tela Gerenciar conferência, toque em
Retomar.

Encerrar uma chamada
» Em uma chamada ativa, toque em
Desconectar.

>

Ajustar o volume
1 Toque na
Barra de controle e depois em
Volume.
2 Na barra deslizante de volume, mova o controle
até a direita para aumentar o volume ou até a
esquerda para diminuir o volume. Toque em
qualquer lugar na barra para ajustar o volume.

Silenciar o microfone
1 Toque na
2 Toque em

Barra de controle.
Mudo para silenciar o microfone.

Liberar o som do microfone
1 Toque na
Barra de controle.
2 Toque em
Liberar o som para liberar o som
do microfone.

Compartilhar conteúdo
1 Conecte seu computador ao RealPresence
Touch usando um cabo micro USB compatível.
O aplicativo Polycom® People+Content™ IP fica
disponível como uma nova unidade no seu
computador.
2 No People + Content IP, clique em
para se
conectar à conferência.
3 Para iniciar o compartilhamento em uma chamada
ativa, toque em
Mais > Conteúdo. Em
People+Content IP, toque em Exibir conteúdo.
4 Para interromper o compartilhamento, toque em
Parar exibição de conteúdo.

Entrar em uma reunião agendada
a partir do Calendário
Realize uma das ações a seguir:
» Na Tela Inicial, localize a reunião e toque
em Entrar.
» Toque em Efetuar uma chamada >
Calendário. Toque em
Mais. Insira o
número da reunião e toque em
ou em
para entrar.

Controlar o brilho
1 Toque em
Menu >
Configurações >
Configuração do usuário.
2 Em Vídeo, a opção Autoajuste está ativada por
padrão. Para desativar o Autoajuste, use a
barra do controle deslizante.
3 Depois que o ajuste automático for desligado, você
poderá tocar manualmente e arrastar o controle
deslizante de Brilho até a esquerda para reduzir o
brilho ou até a direita para aumentar o brilho.

Selecionar e ajustar uma câmera
1 Toque na
Barra de controle e selecione
Câmera.
2 Selecione Local para o controle da câmera local
ou Remoto para o controle da câmera remoto.
3 Toque nos botões de seta para ajustar a câmera.
4 Toque nos botões de zoom para aumentar ou
diminuir o zoom da câmera.
EagleEye Producer: Para habilitar ou desabilitar a
movimentação da câmera, use o controle deslizante
Movimentação da câmera.

Trocar de layout de monitor em
uma chamada
1 Toque no monitor da tela para ajustar o layout
exibido. Se autovisualização estiver desabilitada,
use o controle deslizante para ver opções com
ou sem esse recurso.

2 Selecione um layout entre as opções disponíveis
em Ajustar layout PIP para ajustar o layout
local ou Ajustar layout do participante para
ajustar o layout remoto.
Observação: Layouts em sistemas Polycom®
RealPresence Immersive Studio™ são
automaticamente definidos para você.

Mover a câmera até uma posição
predefinida
1 Toque em
Câmera e depois em
Predefinições.
2 Toque em uma das posições da câmera e
segure-a para salvar sua predefinição.
3 Insira um rótulo ao lado do número predefinido e
toque em Concluído (opcional).
Observação: Predefinições não estão disponíveis em
sistemas RealPresence Immersive Studio.

Iniciar vídeo
» Toque em
seu vídeo.

> Câmera ativada para mostrar

Parar o vídeo
» Toque em
> Câmera desligada para
ocultar seu vídeo.
Observação: Esse recurso não está disponível em
sistemas RealPresence Immersive Studio.

Obter ajuda
Acessar informações de contato
da empresa
» Toque em Configurações > Ajuda.

Acesso documentos adicionais
Para obter mais informações sobre como configurar
e usar o sistema, consulte support.polycom.com.

