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A barra de LED ilumina-se 
conforme descrito na tabela 
seguinte.

Chamada 
recebida Verde intermitente

Chamada ativa Verde constante 

Chamada em 
espera Verde a piscar

Chamada sem 
som Vermelho constante

Barra de 
LED

Porta para 
microfone 
com fios

Tecla Volume

Tecla 
Silenciar

Ecrã inicial

Porta para 
microfone 
com fios

Ligar Partilhar Participar 
no Webex



Cisco Webex Room Phone Guia de consulta rápida

 

Efetuar uma chamada

1. Toque em Ligar .

2. Toque em Procurar ou marcar.

3. Introduza o número e toque em Ligar.

Ligar a um contacto

1. Toque em Ligar .

2. Efetue uma das seguintes acções:

• Introduza o nome ou número do seu contacto 
no campo Procurar ou marcar e selecione o 
contacto da lista de diretórios.

• Selecione um contacto da lista de chamadas 
recentes.

3. Toque em Ligar.

Terminar uma chamada

Toque em Terminar chamada .

Atender uma chamada
Toque em Atender.

Colocar uma chamada em espera

1. Toque em Em espera .

2. Para retomar uma chamada em espera, toque em 

Retomar .

Desativar o áudio
1. Prima Silenciar  no telefone ou Silenciar 

 no microfone de expansão.

2. Prima Silenciar novamente para desativar a opção. 

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

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

telefone.

2. Toque em Definições.

3. Percorra o menu e toque em Toque e volume.

4. Utilize o cursor de deslocamento para ajustar o 
volume.

Alterar o toque
1. Toque no canto superior esquerdo do ecrã do 

telefone.

2. Toque em Definições.

3. Percorra o menu e toque em Toque e volume.

4. Toque num toque.

Ajustar o brilho do ecrã
1. Toque no canto superior esquerdo do ecrã do 

telefone.

2. Utilize o cursor de deslocamento para ajustar o 
brilho do ecrã.
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Participar numa reunião do Webex com o 
ícone Participar no Webex

1. Toque em Participar no Webex
 

.

2. Introduza o número de reunião que está listado 
no convite da reunião do Webex e toque em 
Participar.

Partilhar o seu ecrã sem fios a partir 
da aplicação Webex Teams ou Webex 
Meetings
1. Participe na reunião a partir da aplicação no seu 

computador.

2. Selecione Ligar a um dispositivo e selecione 
o telefone.

3. Na aplicação, selecione Partilhar > Ecrã.

Colaborar com a partilha de cabos
1. Ligue o cabo HDMI à porta do computador no 

telefone.

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

3. Se a partilha não iniciar automaticamente, toque em 

Partilhar > Partilhar uma chamada.

Colaborar com a partilha de convidado

1. Toque em Partilhar  e anote o código de 
emparelhamento na parte inferior do visor do telefone.

2. No browser do computador, aceda a devices.webex.com 
e introduza o código de emparelhamento.

3. Introduza o PIN de 4 dígitos que é apresentado no visor 
do telefone.

4. No browser, selecione o icone do site na sua barra de 
endereço e conceda permissão para partilhar o seu ecrã

5. (Opcional) Selecione Otimizar para vídeo para melhorar 
a partilha de vídeo.

6. Selecione Parar partilha antes de fechar a janela do 
browser ou do computador portátil.

Para mais informações
Consulte https://help.webex.com
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