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O Polycom® RealPresence Debut™ é um sistema
de colaboração de vídeo com câmera e microfone
integrados. O sistema oferece uma intuitiva
interface do usuário que inclui sofisticados recursos
de colaboração.

Para chamar um contato ou repetir uma chamada
recente:
1 Na tela Inicial, selecione

.

2 Execute uma das opções a seguir:
 Selecione Recentes.

3 Selecione o número ou contato que você deseja
chamar. Se a lista completa estiver fora de vista,
insira caracteres no campo de entrada de
pesquisa para navegar pela lista.

● Para ligar o sistema, conecte o cabo de força
ou PoE.
● Para desligar o sistema, desconecte o cabo de
força ou PoE.

Efetuar uma chamada
Para digitar um nome ou número:
1 Na tela Inicial, selecione

.

2 Insira o número ou o nome no campo de entrada
ou no teclado numérico.
 Para mudar o layout do teclado, pressione
no controle remoto e selecione o layout
numérico, de letras minúsculas, de letras
maiúsculas ou de símbolos.
 Pressione
3 Pressione

para excluir um caractere.
.

Mostrar ou ocultar a
autovisualização
Para mostrar ou ocultar sua autovisualização durante
uma chamada, selecione
.

Ajustar a câmera remota
Para ajustar a câmera remota usando o controle remoto,
selecione a câmera remota na barra de ferramentas e
pressione os botões de navegação esquerdo, direito,
para cima e para baixo para ajustar a posição.

Visualizar o calendário
1 Na tela Inicial, selecione

.

2 Na tela Calendário, selecione uma reunião
para ver o organizador, os participantes, o
horário, o número da ponte e as notas da
reunião (se disponíveis).

Pausar vídeo
Para pausar o vídeo durante uma chamada,
selecione
.

Encerrar uma chamada

Ajustar o volume
Para ajustar o volume, pressione
controle remoto.

● Quando a barra de ferramentas estiver oculta,
pressione os botões de navegação esquerdo,
direito, para cima e para baixo no controle remoto
para ajustar a posição.
● Pressione
ou
no controle remoto para
aumentar ou diminuir o zoom.

 Selecione Contatos.

Ligar ou desligar o sistema

Ajustar a câmera local

ou

no

Desativar o som do seu microfone
Pressione
no controle remoto ou pressione
no microfone de mesa.

Para desconectar uma chamada, selecione

Adicionar um contato à lista de
contatos
1 Na interface da Web, selecione Contatos.
2 Clique em
Adicionar contato e depois
adicione o nome e o número da pessoa no
campo de entrada.
3 Clique em Salvar.

.

Controle remoto

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
esquerdo, direito, para cima e para baixo; aplicar
panorâmica e inclinar a câmera

8

Retornar à tela anterior ou excluir caracteres

9

Retornar à tela inicial ou à tela Chamada em uma
chamada ativa

10

Fazer ou atender a uma chamada

11

Encerrar ou rejeitar uma chamada

12

Inserir números

13

Ativar e desativar o som de um microfone

