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A barra de LED ilumina conforme 
descrito na tabela a seguir.

Chamada 
recebida Verde piscando

Chamada ativa Verde contínuo 

Chamada 
colocada em 
espera

Verde pulsante

Chamada 
silenciada Vermelho contínuo

Barra de LED

Porta de 
microfone 
sem fio

Tecla Volume

Tecla 
Silenciar

Tela de início

Porta de 
microfone 
sem fio

Chamada Compartilhar Ingressar 
no Webex
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Efetuar chamadas

1. Toque em Ligar .

2. Toque em Pesquisar ou discar.

3. Introduza o número e toque em Ligar.

Ligar para um contato

1. Toque em Ligar .

2. Execute uma das seguintes ações:

• Insira o nome ou o número do contato no campo 
Pesquisar ou discar e selecione o contato na 
lista de Diretório.

• Selecione um contato a partir da lista de 
chamadas recentes.

3. Toque em Ligar.

Terminar uma chamada

Toque Terminar chamada .

Atender uma chamada
Toque em Atender.

Colocar uma chamada em espera

1. Toque em Em espera .

2. Para continuar uma chamada colocada em espera, 

toque em Continuar .

Silenciar seu áudio
1. Pressione Silenciar  no telefone ou 

Silenciar  no microfone de extensão.

2. Pressione Silenciar novamente para desativar a 
função silenciar. 

Ajustar o volume durante uma chamada
Pressione Volume  para a direita ou 
esquerda para ajustar o volume quando estiver usando 
o telefone. 

Ajustar o volume do toque
1. Toque no canto superior esquerdo da tela do 

telefone.

2. Toque em Configurações.

3. Role pelo menu e toque em Toque e volume.

4. Use o controle deslizante para ajustar o volume.

Alterar o toque de chamada
1. Toque no canto superior esquerdo da tela do 

telefone.

2. Toque em Configurações.

3. Role pelo menu e toque em Toque e volume.

4. Toque em um toque.

Ajustar o brilho da tela
1. Toque no canto superior esquerdo da tela do 

telefone

2. Use o controle deslizante para ajustar o brilho da 
tela.
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Ingressar em uma reunião no Webex com 
o ícone Ingressar no Webex

1. Toque em Ingressar no Webex
 

.

2. Insira o número da reunião listado no convite da 
reunião do Webex e toque em Ingressar.

Compartilhar sua tela sem fio a partir 
do aplicativo Webex Teams ou Webex 
Meetings
1. Participe da reunião a partir do aplicativo no seu 

computador.

2. Selecione Conectar-se a um dispositivo e 
selecione o telefone.

3. No aplicativo, selecione Compartilhar > Tela.

Colaborar com o compartilhamento de 
cabos
1. Conecte o cabo HDMI à porta do computador no 

telefone.

2. Conecte o cabo HDMI à porta HDMI no 
computador.

3. Se o compartilhamento não for iniciado 

automaticamente, toque em Compartilhar  
> Compartilhar uma chamada.

Colaborar com o Guest Share

1. Toque em Compartilhar  e observe o código de 
emparelhamento na parte inferior da tela do telefone.

2. No navegador do computador, vá para devices.webex.com 
e digite o código de emparelhamento.

3. Digite o PIN de 4 dígitos exibido na tela do telefone.

4. No navegador, selecione o ícone do site em sua barra de 
endereços e conceda permissão para compartilhar sua tela

5. (Opcional) Selecione Otimizar para vídeo para melhorar 
o compartilhamento de vídeo.

6. Selecione Parar compartilhamento antes de fechar a 
janela do navegador ou do laptop.

Mais informações
Consulte https://help.webex.com.
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