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Partes do controle remoto
Número

Descrição

1

Emissor de IR LED.

2

Diminuir o volume do alto-falante.

3

Aumentar o volume do alto-falante.

4

Reduzir o zoom da câmera.

5

Aumentar o zoom da câmera.

6

Botão Selecionar - Pressione o botão central para
selecionar o item de menu realçado.

7

Navegar pelos itens de menu usando os botões
Acima, Abaixo, Esquerda ou Direita; Mov.
panorâmico/inclinar câmera.

8

Excluir letras ou números ou retornar a uma tela
anterior.

9

Exibir a tela Menu.

10

Retornar à Tela inicial.

11

Efetuar ou atender uma chamada e ligar o
sistema.

12

Encerrar ou rejeitar uma chamada e desligar o
sistema.

13

Digitar letras ou números.

14

No modo de controle da câmera, mover a câmera
até uma predefinição armazenada ou pressionar
e segure um número para armazenar uma
predefinição.

15

•
•

Gera um asterisco quando o cursor está em
um campo de texto.
Gera um ponto final quando o cursor está em
um campo numérico.

16

Gera tons de toque (DTMF). Pressione a tecla #,
seguida de teclas DTMF, para enviar.

17

Ativar ou desativar o som de um microfone.

Reativar o sistema
Para reativar o sistema, levante o controle remoto ou
pressione qualquer botão no controle remoto.

Efetuar uma chamada de vídeo
Inserir um nome ou número
1 Pressione
no controle remoto.
2 Digite o endereço IP, o endereço SIP ou o
nome H.323. Para inserir texto, selecione
3 Pressione
.

.

Chamar um contato
1 Pressione
no controle remoto.
2 Selecione
Contatos. Escolha o contato
desejado na lista ou pressione o botão
Selecionar para pesquisar.
3 Pressione
.

Chamar um contato recente
1 Pressione
no controle remoto.
2 Selecione
Recentes. Na lista de
chamadas efetuadas e recebidas, selecione o
número desejado.
3 Pressione
.

Chamar um contato de discagem rápida
1 Pressione
no controle remoto.
2 Selecione
Discagem rápida.
3 Realce o contato desejado e pressione o
botão Selecionar para efetuar uma chamada.

Efetuar uma chamada apenas
de áudio
Se o seu administrador tiver habilitado chamadas
apenas de áudio, você poderá efetuar esse tipo
de chamada.
1 Na tela Inicial, escolha Efetuar uma
chamada.
2 No Teclado, posicione a barra deslizante em
áudio. Pressione Selecionar para alternar
de
vídeo para somente áudio.
3 Insira o número e pressione
no controle
remoto.

Efetuar uma teleconferência
1 Efetue uma chamada usando seu método
preferencial.
2 Pressione
no controle remoto para efetuar
outra chamada, que é automaticamente
adicionada à chamada ativa.
3 Continue ligando até que todos os
participantes sejam adicionados.

Para aceitar uma chamada quando não estiver em
uma chamada:
no

Para aceitar uma chamada durante uma
conferência:
» Selecione 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.
» Selecione Recusar.

Você só pode encerrar chamadas ativas. Retome
qualquer chamada em espera antes de encerrá-las.
Realize uma das ações a seguir:
» Em uma chamada ponto a ponto, pressione
no controle remoto.
» Em chamada de conferência, pressione
e
depois selecione Desconectar para desconectar
um participante ou selecione Sair da
conferência para encerrar todas as chamadas.

Silenciar o microfone
» Para ativar o mudo, pressione
no controle
remoto ou no microfone de mesa.

Liberar o som do microfone
» Se estiver sem áudio, pressione
no
controle remoto ou no microfone de mesa para
liberar o som.

Entrar em uma reunião
Realize uma das ações a seguir:

Aceitar uma chamada

» Selecione Aceitar ou pressione
controle remoto.

Encerrar uma chamada ativa

» Em um lembrete de reunião, selecione Entrar.
» Na Tela inicial, navegue até o calendário e
selecione Entrar.
» Pressione
no controle remoto, navegue até
Calendário e selecione Entrar.

Ajustar o volume
» Para diminuir o volume, pressione
.
» Para aumentar o volume, pressione
.

Ajustar o layout do vídeo em uma
chamada
Controle a exibição do layout do vídeo durante
chamadas.
1 Pressione
no controle remoto.
2 Navegue até
Mais > Layout PIP.
3 Selecione um dos layouts disponíveis.

Iniciar vídeo
» Para iniciar o vídeo, pressione
Câmera ligada.

e selecione

Parar o vídeo
» Para interromper o vídeo, pressione
selecione
Câmera desligada.

e

Selecionar uma câmera
Realize uma das ações a seguir:
» Na tela Inicial, selecione
Câmera.
» Em uma chamada, pressione
e selecione
Câmera.

Ajustar uma câmera
1 Navegue até
Controle da câmera.
2 Pressione
para aumentar o zoom ou
para diminuir o zoom. Pressione os botões de
navegação para a esquerda, direita, cima e
baixo para aplicar panorâmica ou inclinar a
câmera selecionada. Não disponível com
todas as câmeras.
3 Pressione o botão Selecionar para alternar
entre as câmeras local e remota durante uma
chamada.

Ligar ou desligar o sistema
» Para ligar o sistema, pressione
no controle
remoto ou o sensor liga/desliga na parte frontal
do sistema.
» Para desligar o sistema, mantenha
pressionado por três segundos o botão
no
controle remoto ou o sensor liga/desliga na
parte frontal do sistema. Espere 15 segundos
antes de desconectar o cabo de alimentação.

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

