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Controle do álbum 

 
BEM-VINDO 
Em sua suíte de luxo, o Cisco Unified IP Phone pode ser 
usado para controlar as TVs e realizar chamadas. Ele possui 
tela sensível ao toque, teclas de função (que mudam de 
acordo com o conteúdo da tela e a instalação do seu local), 
um teclado de navegação e um teclado telefônico. 

 

 
Use a tela sensível ao toque para selecionar as 
TVs ou um serviço.  

 
Use as teclas de função para:  
• Navegar. 
• Ativar ou desativar o modo Mudo em todas as 

TVs com um simples toque. 
• Ligar e desligar todas as TVs com um simples 

toque. 

 
O teclado de navegação não é usado com os 
serviços de controle de TV no Dynamic Signage 
Director. 

 
Use o teclado auxiliar para discar um número de 
telefone ou digitar um número de canal. 

 

Use as teclas de linha para selecionar uma linha 
de telefone (se diversas), discagem rápida ou ir 
para uma URL definida.  

COMO EXIBIR ÁLBUNS 
Para exibir os álbuns publicados no SSC, selecione Controle 
do álbum. 

 
   

COMO SELECIONAR UMA TELA 
As TVs são normalmente identificadas pela localização. 
Selecione a indicação da TV que deseja controlar ou a opção 
Tudo.  

 
 

COMO SELECIONAR UM ÁLBUM 
Selecione o álbum desejado. Se houver mais de uma página, 
use as setas Page Up ou Page Down para ver os demais 
álbuns disponíveis para exibição.  

 
 

COMO AJUSTAR O VOLUME: 
Para ajustar o volume, selecione os seguintes botões: 

 

 Para aumentar o volume da(s) TV(s) 
selecionada(s). 

 Para diminuir o volume da(s) TV(s) 
selecionada(s). 

 
 Para ligar ou desligar o modo mudo na(s) 

TV(s) selecionada(s). 

COMO MOVER ENTRE AS PÁGINAS 

 

 
 

Se a tela selecionada tiver mais de uma página, 
use as setas Page up ou Page Down para mover 
entre as páginas. 
 
NOTA: A opção Voltar nas teclas de função 
levará você de volta para a tela operacional 
anterior.  

COMO CONTROLAR A APRESENTAÇÃO DE 
ÁLBUM  
Após selecionar um álbum, a tela Apresentação do controle 
é exibida.  

 
NOTA: O botão Pausar só está disponível para álbuns sem 
vídeo.  
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 Como reproduzir um álbum 
Para iniciar um álbum, selecione o botão Reproduzir. 

 
Como pausar um álbum 
Para suspender a reprodução de imagem de um álbum, 
selecione o botão Pausar. 

 
Como avançar e voltar no álbum 
Use o botão Anterior para voltar ao último item do álbum e o 
botão Avançar para avançar para o próximo item. 
Como finalizar o álbum 
Para finalizar a reprodução do álbum, selecione a tecla de 
função Encerrar. 

 
Na mensagem exibida para confirmar a finalização da 
apresentação, selecione Sim. 

COMO DEFINIR A DURAÇÃO DO ÁLBUM 
Se você estiver exibindo um álbum de imagens (sem vídeo) 
publicado com o controle de exibição com avanço automático, 
é possível alterar o tempo de exibição de cada imagem na TV 
a partir da tecla de função Duração no telefone IP.  
 
 
 

Para definir a duração da exibição de um item do álbum, 
selecione a tecla de função Duração. 

 
• Na tela Definir duração, utilize o teclado do telefone para 

indicar a duração em número de segundos. Por exemplo, 
se desejar que os itens do álbum sejam exibidos por 
10 segundos antes de avançar, pressione 1 e 0 no teclado 
do telefone.  
NOTA: Utilize o botão << para apagar uma tecla digitada 
incorretamente. 

• Selecione Ok. Pressione Reproduzir para aplicar a nova 
duração ao álbum atual. 

COMO INICIAR UMA NOVA APRESENTAÇÃO 
DURANTE A REPRODUÇÃO DE UM ÁLBUM 
Se você iniciar um álbum enquanto outro álbum já estiver 
sendo reproduzido na TV, a tela a seguir é exibida:  

 
• Para iniciar uma nova apresentação, selecione Nova.  
• Para continuar com a apresentação existente, selecione 

Continuar. 
• Para parar todos os álbuns, selecione Encerrar 

TODOS. 

 

Se você iniciar um álbum enquanto outro álbum já 
estiver sendo reproduzido, selecione Sim para finalizar 
a apresentação em execução ou selecione Cancelar 
para retornar à tela Nova / Continuar apresentação. 

COMO USAR AS TECLAS DE FUNÇÃO 
As teclas de função do telefone estão localizadas na parte 
inferior da tela sensível ao toque e fornecem acesso às 
funções que variam dependendo da tela em exibição no 
momento. 

Teclas de 
função 

Função 

Voltar Volta para a tela operacional 
anterior. 

Duração Define o número de segundos para 
a exibição de itens em um álbum. 

Encerrar Finaliza um álbum. 

Página principal Volta para a tela inicial (Controle da 
tela). 

Ligar ou desligar 
o modo mudo 

Ativa ou desativa o modo mudo do 
volume em todas as TVs. 

Ligar TV ou 
desligar TV 

Função liga ou desliga para todas 
as TVs. 

Mais (somente 9971) Exibe teclas de 
função adicionais. 

 
A Cisco possui mais de 
200 escritórios no mundo 
todo. Os endereços, 
números de telefones 
e de fax estão disponíveis 
no site da Cisco. Acesse: 
www.cisco.com/go/offices. 
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