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Introdução
Obrigado por escolher o Viva-voz
Polycom® CX100.

Microsoft® Office Communicator
2007 (“OC 2007”).

O Polycom CX100 conecta-se
à porta USB do computador,
permitindo que você realize
conversas telefônicas bidirecionais
e full-duplex por intermédio do
cliente de comunicações unificadas

Este pacote contém tudo o que
você precisa para começar a usar o
seu dispositivo. Se estiver faltando
algum dos itens descritos nesta
página, entre em contato imediatamente com seu revendedor.

Viva-voz
Polycom CX100

Guia do usuário

Estojo para transporte
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Recursos
Alto-falante

Teclado (veja ampliação a seguir)
Microfone

Tampa traseira/Base
Cabo USB

(conectado;
localizado abaixo
da tampa traseira)

Conector do fone de
ouvido estéreo (3,5 mm)

Atender chamada/
Abrir OC 2007

Anel de luz LED

Mudo

Teclado (ampliação)
Aumentar volume
Terminar chamada/
Minimizar OC 2007

Reduzir volume
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Instalação do software
Para usar o Viva-voz Polycom
CX100, o Microsoft® Office
Communicator 2007 precisa
estar instalado no computador.

Entre em contato com seu gerente
de TI para solucionar dúvidas
relacionadas ao aplicativo cliente
OC 2007 instalado no computador.

É necessário que o cliente
OC 2007 do computador esteja
configurado com o Microsoft
Office Communications Server
2007 (“OCS 2007”).

Após instalar o software Microsoft
Office Communicator 2007
Client no seu computador, não é
necessário instalar nenhum outro
software.

Instalação do Viva-voz Polycom CX100
O Viva-voz Polycom CX100 foi
desenvolvido para ficar apoiado
a um ângulo de 40º, usando sua
tampa traseira aberta como uma
base de apoio. A tampa traseira é
articulada, permitindo que você
a encaixe facilmente na posição
aberta e fechada.

O cabo USB do Viva-voz
Polycom CX100 está localizado
embaixo da tampa traseira. Insira
o cabo USB em uma porta USB
disponível do seu computador.
Após inserir o cabo, o sistema
operacional Windows indicará
que o dispositivo está instalado
e pronto para ser usado.
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Uso do Viva-voz Polycom CX100
O Viva-voz Polycom CX100
pode ser usado imediatamente
após a instalação do software
e do hardware.
Para configurar as definições de
alto-falante e microfone do Polycom
CX100, vá para o menu “Tools
(Ferramentas)”, no aplicativo
Microsoft Office Communicator
2007, e selecione a ferramenta “Set
Up Audio and Video (Configurar
áudio e vídeo)”. (veja a seguir)

Os controles no teclado do CX100
permitem acessar a funcionalidade
básica de controle de chamadas:
Maximizar o aplicativo cliente
Microsoft Office Communicator
2007 (quando não estiver em
uma chamada ativa)
Atender uma chamada
externa��
Desligar uma chamada
concluída �
Aumentar volume �
Reduzir volume �
Mudo

Guia do usuário do viva-voz Polycom CX100 - �

Dicas
P�����������������������������
ara usar este dispositivo, o
Microsoft® Office Communicator
2007 precisa estar instalado no
computador.
P�����������������������������
ara usar este dispositivo, o
Microsoft Windows XP (SP 2) ou
o Microsoft Windows Vista OS
também precisará estar instalado
no computador.
P�������������������������������
ara obter uma melhor qualidade
acústica, sempre utilize o dispositivo
com sua tampa traseira/base aberta
e na posição travada.

CX100 para obter som estéreo.
V����������������������������
ocê pode usar a tela Sons e
dispositivos de áudio do Windows®
para ajustar o volume dos
microfones e do alto-falante.
P����������������������
ara obter informações
adicionais sobre o Viva-voz
Polycom CX100 ou sobre outros
produtos Polycom®, visite o site
www.polycom.com.

P�������������������������������
ara conversas particulares, os
fones de ouvido estéreos podem ser
conectados na lateral da unidade
Polycom CX100. Se o computador
de mesa tiver um conjunto de altofalantes, você poderá conectá-los à
porta do fone de ouvido de 3,5 mm
na lateral do Viva-voz Polycom
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Informações sobre conformidade e
regulamentações dos EUA e do Canadá

Regras da Parte 15
Este dispositivo está em
conformidade com a Parte 15 das
Regras da FCC. Sua operação está
sujeita a estas duas condições:

(2) Este dispositivo deve aceitar
qualquer interferência recebida,
incluindo interferências que
provoquem operação indesejada.

(1) Este dispositivo pode não
provocar interferência prejudicial e

Dispositivo ou periférico digital Classe B
OBSERVAÇÃO: Este equipamento
foi testado e considerado em conformidade com os limites definidos
para dispositivos digitais de Classe
B, conforme a Parte 15 das Regras
da FCC. Esses limites foram estabelecidos para oferecer proteção
suficiente contra interferências
prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa

e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado nem
utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferência
prejudicial a comunicações por
rádio. Entretanto, não há nenhuma
garantia de que essa interferência
não ocorrerá em uma instalação
específica. Se este equipamento
provocar interferência prejudicial
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a recepções de rádio ou televisão,
o que pode ser comprovado desligando e ligando o equipamento, o
usuário deverá tentar corrigir a interferência adotando uma ou mais
das medidas descritas a seguir:
Reoriente ou reposicione a
antena receptora.

equipamento e o receptor.
Conecte o equipamento a uma
tomada localizada em um circuito
diferente daquele que o receptor
está conectado.
Consulte o revendedor ou um
técnico especializado de rádio/TV
para obter ajuda.

Aumente a distância entre o

Modificações
De acordo com a Parte 15 das
Regras da FCC, o usuário foi
notificado de que quaisquer
alterações ou modificações

sem aprovação expressa da
Polycom Inc. poderão anular a
autoridade do usuário de operar
o equipamento.

Classe B da EMC canadense
Este aparelho digital de
Classe [B] atende à norma
canadense ICES-003.

Cet appareil numérique de la
classe [B] est conforme à la
norme NMB-003 du Canada.
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EEA (Área Econômica Européia), incluindo a Suíça

Diretiva de EMC e LVD da marca CE
Este Viva-voz Polycom CX100 foi
identificado com a marca CE. Esta
marca indica conformidade com
as Diretivas da EEC 89/336/EEC
e 73/23/EEC. Uma cópia completa

da Declaração de conformidade
pode ser obtida no endereço
Polycom Ltd, 270 Bath Road,
Slough, Berkshire, SL1 4DX, RU.

Japão

VCCI Classe B
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Mundial

Instruções de instalação
A instalação deve obedecer a todas as normas nacionais relevantes de
fiação elétrica.

Garantia
Este produto possui garantia limitada de um ano.

Guia do usuário do viva-voz Polycom CX100 - �

Para obter informações, entre em contato com
seu revendedor ou visite o site:
www.polycom.com
Sede da Polycom WW:
Polycom, Inc. Corporate Headquarters
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588
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