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C A P Í T U L O 1
Seu telefone

• Cisco Webex Room Phone, na página 1
• Informações novas e modificadas, na página 2
• Botões e equipamento, na página 4
• Ícones da tela inicial, na página 5
• Modo de standby, na página 7
• Modos do telefone, na página 7
• Configurar seu telefone como um dispositivo pessoal, na página 8
• Conectar-se a uma tela de exibição com um cabo HDMI, na página 8
• Instalar microfones de expansão com fio, na página 9
• Emparelhar o telefone a um aplicativo Cisco Webex, na página 10
• Atualizar o firmware do telefone, na página 10
• Adiar uma atualização de telefone, na página 11
• Suporte de recurso, na página 11
• Ajuda e informações adicionais , na página 11
• Termos da garantia limitada de um ano para o hardware da Cisco, na página 11

Cisco Webex Room Phone
O Cisco Webex Room Phone fornece uma experiência de trabalho de colaboração para espaços de reunião e
salas de reunião. Você pode usar o telefone para efetuar chamadas, compartilhar informações e colaborar
durante as reuniões. Conecte uma tela de vídeo para colaborar com todos na sala.

O dispositivo tem dois estados — Ativado e parcialmente ativado. Quando o dispositivo ficar ocioso por dois
minutos, ele entrará no estado parcialmente ativado.

O dispositivo é ativado quando você toca na tela LCD ou recebe uma chamada ou uma notificação de reunião.

O telefone tem uma linha que suporta até duas chamadas. Ele usa quatro microfones internos com cobertura
de 360 graus permitindo que as pessoas te ouçam a uma distância de até 3 m (10 pés).

Para usar o Cisco Webex Room Phone em uma sala grande, considere usar os dois microfones de expansão
com fio. Esses microfones acessórios expandem sua cobertura para 6,1 m x 10m (20 x 34 pés) e até 22 pessoas.
Para obter melhores resultados, recomendamos que coloque os microfones entre 0,91 m (3 pés) e 2,1 m (7
pés) de distância do telefone.
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Recomendamos que você conecte o telefone a uma tela de exibição HDMI para aproveitar todos os benefícios
do dispositivo. Use somente os cabos HDMI incluídos para se conectar a uma tela HDMI ou a um laptop.
Não use nenhum outro cabo ou adaptador.

Observação

Figura 1: Cisco Webex Room Phone

Informações novas e modificadas
Você pode usar as informações das seguintes seções para entender o que foi alterado no documento. Cada
seção contém as principais alterações.

Informações novas e alteradas da versão da nuvem 2020-12-04
As informações a seguir são novas ou foram alteradas para 2020-12-04 a795c48041.
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Tabela 1: Informações novas e alteradas para 2020-12-04 a795c48041

ComentárioConteúdo novo e alteradoRecurso

Permite exibir informações do
participante da reunião no seu
telefone.

Este recurso estará disponível
apenas se o administrador o
configurar.

Exibir as informações do
participante da reunião, na página
24

Colaborar com reuniões do Webex
agendadas, na página 21

Colaborar com chamadas, na
página 13

Lista de participantes

Permite ingressar em uma reunião
do Microsoft Teams no seu
telefone.

Este recurso estará disponível
apenas se o administrador o
configurar.

Integração de vídeo do Cisco
Webex para Microsoft Teams, na
página 24

Integração de vídeo do Cisco
Webex para Microsoft Teams

Permite que você economize
energia e prolongue a vida útil de
seus dispositivos.

Este recurso estará disponível
apenas se o administrador o
configurar.

Modo de standby, na página 7

Colocar o dispositivo em
suspensão, na página 29

Ativar o telefone, na página 29

Botões e equipamento, na página
4

Suporte a HDMI e CEC

Você pode adiar ou iniciar uma
atualização do firmware no
telefone.

Este recurso estará disponível
apenas se o administrador o
configurar.

Adiar uma atualização de telefone,
na página 11

Atualizar o firmware do telefone,
na página 10

Aprimoramentos de atualização do
firmware

Permite que um administrador
bloqueie configurações específicas
do telefone.

Personalizar o telefone, na página
27

Configurações de bloqueio

Permite usar o telefone como um
dispositivo compartilhado ou como
seu telefone fixo pessoal.

Modos do telefone, na página 7Modo compartilhado e Modo
pessoal

Permite gerar um código de
ativação para o Modo pessoal.

Configurar seu telefone como um
dispositivo pessoal, na página 8

Configurar seu telefone como um
dispositivo pessoal
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Botões e equipamento
O Cisco Webex Room Phone tem vários botões e recursos de hardware que permitem acesso às funções do
telefone.

Use as figuras a seguir para identificar os botões do telefone e os itens de hardware.

Figura 2: Cisco Webex Room Phone Visão Superior

Figura 3: Cisco Webex Room PhoneVista traseira

A tabela a seguir descreve os recursos de hardware no Cisco Webex Room Phone.
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Tabela 2: Cisco Webex Room Phone Botões e equipamento

ObjetivoRecurso de hardware

Indica estados de chamada:

• Verde, aceso — Chamada ativa

• Verde, intermitente — Chamada recebida

• Verde, pulsando — Chamada em espera

• Vermelho, aceso — Chamada com som desativado

1. Barra de LED

O cabo do microfone de expansão com fio é conectado à porta.2. Porta do microfone de
expansão

Liga e desliga o microfone. Quando silenciar o microfone, a barra de LED
acende em vermelho.

Se você silenciar o telefone, os microfones de expansão com fio também
silenciarão.

3. Mudo

Ajusta o volume do alto-falante e silencia uma chamada recebida.

4. Volume

Exibe o Discar, o Compartilhar, o Reuniões e o

Ingressar no Webex. Você verá apenas os recursos configurados.

5. Tela de início

Indica quando o dispositivo está no Modo de espera.6. LED de Standby

Conecta o telefone ao computador.7. Porta HDMI-in

Conecta o telefone à rede.8. Porta LAN

Conecta o telefone à tela HDMI externa.9. Porta HDMI-out

Ícones da tela inicial
A tela inicial do Cisco Webex Room Phone facilita o acesso aos seus recursos.

A disponibilidade dos recursos baseia-se na forma como o telefone se conecta à rede. Se você não vir um
ícone na tela inicial, o recurso não estará disponível para você.

Use os seguintes números para identificar os ícones da tela inicial.
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Figura 4: Cisco Webex Room Phone Tela inicial

A tabela a seguir descreve os recursos da tela inicial.

Tabela 3: Cisco Webex Room Phone Ícones da tela inicial

ObjetivoÍcone

Toque em Compartilhar para compartilhar informações em uma tela de
exibição HDMI. Selecione uma das seguintes opções:

• Compartilhar por meio do seu aplicativo Webex — Compartilhe
conteúdo do seu aplicativo Cisco Webex na sua tela de vídeo.

• Compartilhar como convidado — Compartilhe informações sem um
aplicativo Webex ou uma conta Webex.

• Compartilhar por cabo — Compartilhe informações por um cabo
HDMI.

1. Compartilhar

Toque em reuniões para exibir uma lista das reuniões do Webex
programadas ou para participar de uma reunião em seu calendário.2. Reuniões

Toque no canto superior esquerdo da tela do telefonepara ajustar o brilho
da tela ou acessar o menu configurações do telefone.

O status do telefone também é exibido aqui. Um indica que o telefone
não está funcionando e requer atenção de um administrador.

3. Canto superior esquerdo da
tela do telefone.

Toque emDiscarpara efetuar uma chamada ou exibir uma lista de chamadas
recentes.4. Discar

Cisco Webex Room Phone Manual do usuário
6

Seu telefone
Ícones da tela inicial



ObjetivoÍcone

Toque em Ingressar no Webex para ingressar em uma reunião do Webex.
5. Ingressar no Webex

Tópicos relacionados
Colaborar com chamadas, na página 13
Colaborar com compartilhamento, na página 17
Colaborar com reuniões do Webex agendadas, na página 21
Ingressar em uma reunião do Webex , na página 23

Modo de standby
Quando você não utiliza o telefone por vários minutos, ele entra noModo de standby para economizar energia
e para prolongar a vida útil do dispositivo. O dispositivo e a tela de vídeo HDMI entram nesse modo.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

O Modo de espera tem três etapas:

• Ocioso — O telefone e a tela de vídeo estão ativos, mas não estão em uso.

• Semiativo — Se a sinalização digital estiver Este recurso estará disponível apenas se o administrador o
configurar., você verá os anúncios ou as notificações da sua empresa na tela de vídeo. Caso contrário,
você verá uma solicitação para tocar na tela do telefone ou iniciar uma atividade.

• Suspensão — O telefone e a tela de vídeo ficam escuros. O LED do Modo de espera acende em branco.

Dependendo da configuração do telefone, ele entrará noModo de espera se ocorrer uma das seguintes condições:

• Não há chamadas recebidas por dois minutos ou o touchscreen LCD não foi tocado por dois minutos

• Nenhuma reunião agendada nos próximos 30 minutos

• Nenhum dispositivo emparelhado

Em Chamada do Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) com Cisco Webex Control Hub e
Cisco Webex Calling com Hub de controle, os administradores configuram esse recurso em Hub de Controle
com o parâmetro Modo de espera.

Tópicos relacionados
Colocar o dispositivo em suspensão, na página 29
Ativar o telefone, na página 29

Modos do telefone
Depende da configuração da rede, mas você pode usar o Cisco Webex Room Phone em um dos dois modos:

• Modo compartilhado — Para pessoas que compartilham um espaço de trabalho ou uma sala de reunião.
O nome do seu espaço de trabalho é exibido no canto superior esquerdo do seu telefone. O calendário
de reuniões mostra as reuniões do Webex para o seu espaço de trabalho.
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O modo compartilhado é o padrão e está disponível para todos.

• Modo pessoal — Para pessoas que possuem espaços de trabalho dedicados e precisam de um telefone
comercial pessoal. Você vê seu nome no canto superior esquerdo do seu telefone. O calendário de reuniões
exibe suas reuniões pessoais do Webex.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar. Se o Modo pessoal estiver
disponível, você o ativará nas configurações do Cisco Webex em https://settings.webex.com/.

Configurar seu telefone como um dispositivo pessoal
Depende da configuração da rede, mas você pode usar o telefone no Modo pessoal. Com o Modo pessoal,
você obtém seu calendário pessoal em vez do calendário da sala de reuniões. Você também pode colaborar
com seus colegas de trabalho em um espaço de reunião pessoal.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Antes de Iniciar

Obtenha as credenciais de login das configurações do Cisco Webex.

Procedimento

Etapa 1 Se o seu dispositivo se conectar à rede do telefone, execute uma redefinição das configurações de fábrica nele.
Toque no nome do dispositivo no canto superior esquerdo e navegue atéConfigurações >Redefinir. Confirme
a redefinição.

Etapa 2 Nas configurações do Cisco Webex (https://settings.webex.com/), crie um novo dispositivo. Selecione Meus
dispositivos > Gerar código de ativação.

Etapa 3 Navegue pelo assistente de configuração em seu telefone. Quando você virEscolher um serviço de chamada,
selecione Cisco Webex e insira o código de ativação.

Após a configuração, o telefone é exibido nas configurações do Cisco Webex, em Meus dispositivos. Nessa
página, você pode alterar o nome do dispositivo e desativá-lo.

Conectar-se a uma tela de exibição com um cabo HDMI
Para concluir a instalação do seu telefone, conecte o Cisco Webex Room Phone em uma tela de exibição e
aproveite todas as vantagens do dispositivo.

Antes de Iniciar

Localize o cabo HDMI de tela que foi fornecido com o seu dispositivo. Os cabos têm códigos de cor para
fácil identificação e o cabo da tela tem uma guia vermelha no final.
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Procedimento

Etapa 1 Conecte o cabo HDMI à porta da tela do seu telefone. Esta porta está na parte de trás do telefone e tem um
ícone de tela.

Etapa 2 Conecte o cabo HDMI à porta HDMI na sua tela de vídeo.
Etapa 3 Compartilhar seu conteúdo.

• Toque em Compartilhar na chamada para compartilhar em uma chamada.

• Toque em Compartilhar para compartilhar de fora de uma chamada.

Etapa 4 Parar seu compartilhamento.

• Toque em Parar compartilhamento.

• Aceitar uma chamada.

• Iniciar uma reunião do Webex.

• Desconectar o cabo.

Tópicos relacionados
Botões e equipamento, na página 4

Instalar microfones de expansão com fio
O telefone é compatível com um kit opcional com dois microfones de expansão com fio. Você pode estender
os microfones até 2,13 m (7 pés) de distância do telefone. Para obter melhores resultados, recomendamos que
coloque os microfones entre 0,91 m (3 pés) e 2,1 m (7 pés) de distância do telefone.

Procedimento

Etapa 1 Conecte a extremidade do cabo do microfone à porta lateral do telefone.
Etapa 2 Estenda o cabo do microfone para a posição desejada.

A figura a seguir mostra a instalação de um microfone de expansão com fio.
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Figura 5: Instalação de microfones de expansão com fio

Tópicos relacionados
Botões e equipamento, na página 4

Emparelhar o telefone a um aplicativo Cisco Webex
Para tirar máximo proveito do seu telefone, use-o com oWebex. Depois de se conectar, você poderá colaborar
com seus colegas de trabalho compartilhando ideias e tendo reuniões.

Para obter mais informações, consulte "O aplicativo Webex se conecta automaticamente aos dispositivos de
sala e mesa" (https://help.webex.com/en-us/nliifbo/
Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices) ou "Usar o CiscoWebexMeetings
Desktop App" (https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App).

Atualizar o firmware do telefone
Se você tiver adiado a atualização do firmware, mas agora deseja instalar a versão atual do firmware, atualize
o telefone em Sobre este dispositivo. Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Você também pode ver a versão do firmware atual e outras informações relacionadas ao firmware nesse menu.

Procedimento

Etapa 1 Toque no canto superior esquerdo da tela do telefone.
Etapa 2 Navegue até Configurações > Sobre este dispositivo.
Etapa 3 Role para baixo e toque em Atualizar agora.
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Adiar uma atualização de telefone
O telefone é atualizado para novo firmware à medida que novos recursos são disponibilizados. Essa atualização
acontece quando você ativa o telefone pela primeira vez ou quando uma atualização está disponível e o telefone
está ocioso.

Na hora da atualização, você verá uma notificação de atualização no seu telefone e um temporizador de 30
segundos será iniciado. Se você não fizer nada, a atualização continua. Mas se estiver ocupado, você poderá
adiar a atualização por 6 horas.

Não é possível adiar atualizações críticas.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Procedimento

Toque em Adiar para fazer a atualização mais tarde.

Suporte de recurso
Este documento descreve todos os recursos que o dispositivo suporta. No entanto, nem todos os recursos
podem ser compatíveis com sua configuração atual. Para obter informações sobre recursos suportados, entre
em contato com o administrador.

Ajuda e informações adicionais
Se você tiver dúvidas sobre as funções disponíveis no telefone, entre em contato com o administrador.

O website da Cisco (https://www.cisco.com) contém mais informações sobre os telefones e os sistemas de
controle de chamadas.

Termos da garantia limitada de um ano para o hardware da
Cisco

Termos especiais aplicam-se à garantia do hardware e aos serviços que você pode usar durante o período de
garantia.

O Certificado de garantia formal, incluindo as garantias e os contratos de licença aplicáveis ao software Cisco,
estão disponíveis em Cisco.com nesse URL: https://www.cisco.com/go/hwwarranty.
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C A P Í T U L O 2
Chamadas

• Colaborar com chamadas, na página 13
• Efetuar uma chamada, na página 13
• Atender a uma chamada, na página 14
• Silenciar campainha de chamada recebida, na página 14
• Definir o volume de chamadas, na página 15
• Silenciar seu áudio, na página 15
• Colocar uma chamada em espera, na página 15
• Alternar entre chamadas ativas e em espera, na página 16

Colaborar com chamadas

Use o botão Discar para fazer uma chamada.

Para facilitar, as últimas 25 chamadas ficam no histórico de chamadas. A chamada também inclui discagem
preditiva, que é uma lista de sugestões geradas que se baseiam na sua pesquisa.

Efetuar uma chamada
O telefone facilita efetuar chamadas para um colega de trabalho ou um cliente.

Procedimento

Etapa 1 Toque em Discar .
Etapa 2 Digite um número de telefone, um nome ou selecione uma chamada na lista de chamadas recentes.

Toque em Buscar ou discar para exibir o teclado. As chamadas internacionais exigem o sinal de mais (+)
como o primeiro caractere. Toque em .?123 e selecione + antes de digitar o número de telefone.

Etapa 3 (Opcional) Digite o nome de uma pessoa e pesquise na lista de endereços. Este recurso estará disponível
apenas se o administrador o configurar.

Etapa 4 Toque em Chamar.
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O LED do telefone acende quando a pessoa aceita a chamada. Um temporizador exibe a duração da chamada.
A chamada aparece na tela de exibição se você estiver usando uma.

Etapa 5 Toque em Finalizar chamada para encerrar a chamada.

Tópicos relacionados
Botões e equipamento, na página 4
Ícones da tela inicial, na página 5

Atender a uma chamada
Atenda ao telefone quando ele estiver tocando e inicie uma discussão com outra pessoa.

O LED do telefone acende quando você aceita uma chamada. Um temporizador exibe a duração da chamada
e a chamada aparece na tela de exibição.

Procedimento

Execute uma das seguintes ações:

• Toque em Atender.
• Toque em Recusar se não quiser atender a chamada.

Tópicos relacionados
Botões e equipamento, na página 4
Ícones da tela inicial, na página 5

Silenciar campainha de chamada recebida
Se você estiver ocupado e não quiser ser perturbado, é possível silenciar as chamadas recebidas. O volume
do toque retorna ao normal com a próxima chamada.

Procedimento

Quando você tiver uma chamada recebida, pressione Volume para baixo

Tópicos relacionados
Botões e equipamento, na página 4
Ícones da tela inicial, na página 5
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Definir o volume de chamadas
Você pode alterar o volume de chamadas para deixá-lo mais silencioso ou mais alto durante as chamadas.
Isso o ajuda a ouvir a outra pessoa e ajuda outras pessoas a ouvir você.

Quando você define o volume de chamadas, isso não define o volume da campainha.

Procedimento

Pressione Volume para a direita ou para a esquerda para definir o volume de chamadas.

Tópicos relacionados
Ícones da tela inicial, na página 5

Silenciar seu áudio
Enquanto você estiver em uma chamada, você pode desativar o som do áudio. Isso permite ouvir a outra
pessoa, mas você não poderá ser ouvido.

Quando você silencia o áudio, a barra de LED fica vermelha e o ícone silenciar é exibido na tela do telefone
e na tela de exibição HDMI conectada.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Silenciar no telefone ou Silenciar em um microfone de expansão.

Quando você pressionar Silenciar em um microfone de expansão, o telefone e todos os microfones são
silenciados.

Etapa 2 Pressione Silenciar novamente para desativar a função silenciar.

Tópicos relacionados
Botões e equipamento, na página 4
Ícones da tela inicial, na página 5

Colocar uma chamada em espera
Coloque uma chamada em espera para conversar de forma privada ou para efetuar uma segunda chamada.
Você pode ter até duas chamadas em espera.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.
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Procedimento

Etapa 1 Toque em Colocar em espera.
Etapa 2 (Opcional) Toque em Discar para efetuar uma segunda chamada. A chamada em espera é exibida na parte

superior da tela do telefone.
Etapa 3 Toque em Continuar para retomar uma chamada em espera.

Alternar entre chamadas ativas e em espera
Você pode facilmente alternar entre as chamadas ativas e em espera. As chamadas em espera são exibidas na
parte superior da tela do telefone.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Procedimento

Toque em Trocar para voltar para a chamada em espera.

A chamada ativa passa para a espera.
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C A P Í T U L O 3
Compartilhar

• Colaborar com compartilhamento, na página 17
• Colaborar com Webex, na página 17
• Colaborar usando Compartilhar como convidado, na página 18
• Colaborar usando compartilhamento por cabo, na página 19

Colaborar com compartilhamento

O recurso Compartilhar facilita o compartilhamento de informações com seus colegas. Depende de como
o telefone está configurado, mas você pode compartilhar de seu computador para uma reunião do Webex,
uma tela HDMI ou ambas.

Você tem duas formas de compartilhar conteúdo:

• Compartilhamento sem fio — Termite que você compartilhe conteúdo sem usar cabos. Você colabora
com seus colegas de trabalho usando Webex ou o recurso Compartilhamento de convidado. Este recurso
estará disponível apenas se o administrador o configurar.

• Compartilhamento por cabo — Permite que você compartilhe conteúdo com os cabos HDMI incluídos.
Todos podem usar o compartilhamento por cabo fora de uma reunião ou chamada. Mas você pode usar
o compartilhamento por cabo durante uma reunião do Webex apenas se o administrador o configurar.

Se você aceitar uma chamada, o compartilhamento será interrompido.

Tópicos relacionados
Botões e equipamento, na página 4
Ícones da tela inicial, na página 5

Colaborar com Webex
Você pode conectar o telefone ao Webex com emparelhamento de proximidade. Isso dá a você os recursos
habilitados para proximidade no aplicativo de reuniões e equipes do Webex.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Para obter mais informações, consulte "O aplicativo Webex se conecta automaticamente aos dispositivos de
sala e mesa" (https://help.webex.com/en-us/nliifbo/
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Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices) ou "Usar o Webex Meetings
Desktop App" (https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App).

Colaborar usando Compartilhar como convidado
O recurso Compartilhar como convidado permite que você compartilhe conteúdo sem fio a partir de seu
telefone sem um aplicativo Webex ou uma conta do Webex.

Ao usar Compartilhar como convidado, observe os itens a seguir:

• O compartilhamento funciona quando o dispositivo está inativo. Quando o dispositivo está em uma
chamada ou quando alguém está compartilhando, não é possível iniciar um compartilhamento.

• O áudio é reproduzido no laptop, mas não nos alto-falantes do telefone.

• Transmissões de vídeo de 1080p em 10 frames por segundo ou 720p em 30 frames por segundo. Selecione
Otimizar para animação e vídeo para garantir a melhor experiência possível.

• OCompartilhar como convidado funciona nas versõesmais recentes do Firefox e do Chrome emWindows,
Mac OS e Linux.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Procedimento

Etapa 1 Toque em Compartilhar . Observe o código de emparelhamento que aparece na parte inferior do visor
do telefone e na tela de vídeo HDMI conectada.

Etapa 2 No navegador, acesse devices.webex.com. Digite o código de emparelhamento.
Etapa 3 Insira o PIN de 4 dígitos que aparece próximo à parte superior do visor do telefone.

Digite o código de compartilhamento de emparelhamento e o PIN de 4 dígitos todas as vezes que
acessar devices.webex.com. Um novo PIN é gerado a cada 5 minutos, sendo necessário inserir um
novo se o antigo expirar.

Observação

Etapa 4 No seu navegador, selecione o ícone do site na barra de endereço e conceda permissão para compartilhar sua
tela.

Etapa 5 (Opcional) Se optar por compartilhar conteúdo de vídeo, selecione Otimizar para vídeo para obter uma taxa
de quadros superior e uma resolução menor. Esta opção proporciona uma experiência de compartilhamento
de vídeo mais fluida.

Etapa 6 Toque em Parar compartilhamento quando quiser interromper o compartilhamento da tela do computador.

Sempre pare de compartilhar antes de fechar a janela do navegador ou o laptop.
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Colaborar usando compartilhamento por cabo
Conecte o telefone a um computador quando quiser colaborar com seus colegas de trabalho. Essa é uma
maneira fácil de compartilhar informações quando todos estão na mesma sala ou quando o Wi-Fi não está
disponível.

Todos podem usar o compartilhamento por cabo fora de uma reunião ou chamada. Mas você pode usar o
compartilhamento por cabo durante uma reunião do Webex apenas se o administrador o configurar.

Antes de Iniciar

Verifique se o telefone está conectado à tela de vídeo.

Procedimento

Etapa 1 Conecte o cabo HDMI à porta do computador na parte de trás do telefone. Ela tem um ícone de computador.

O administrador pode conectar o cabo quando instalar o telefone.

Etapa 2 Conecte o cabo HDMI à porta HDMI do computador.
Etapa 3 Toque em Compartilhar > Compartilhar na chamada para iniciar o compartilhamento

Toque em Visualização local para visualizar seu conteúdo na tela HDMI antes de compartilhá-lo.

Etapa 4 Se o administrador tiver configurado o recurso, você poderá tocar em Maximizar e Minimizar e ajustar o
tamanho da tela do conteúdo compartilhado.

Etapa 5 Toque em Parar compartilhamento quando terminar.
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C A P Í T U L O 4
Reuniões

• Colaborar com reuniões do Webex agendadas, na página 21
• Exibir reuniões agendadas, na página 22
• Ingressar em uma reunião agendada, na página 22
• Ingressar em uma reunião do Webex , na página 23
• Ingressar em uma reunião com um número de reunião do Webex, na página 23
• Ingressar de uma reunião a partir do seu computador, na página 24
• Integração de vídeo do Cisco Webex para Microsoft Teams, na página 24
• Exibir as informações do participante da reunião, na página 24

Colaborar com reuniões do Webex agendadas

Você pode usar o recurso Reuniões no telefone para ingressar em suas reuniões do Webex. Você também
pode ver suas reuniões futuras e receber uma notificação quando uma reunião estiver prestes a começar. Use
Reuniões com o recurso Compartilhar e colabore com seus colegas de trabalho.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Ao participar de uma reunião, é possível exibir informações sobre cada participante com o botão Participantes.

Na tela HDMI conectada, você vê os seguintes itens:

• Os participantes ativos na reunião. A exibição muda conforme pessoas diferentes participam da reunião.

• O status de cada participação exibida, incluindo o participante ativo, os participantes silenciados e o
participante que está compartilhando a tela.

Durante uma reunião, você controla o volume do alto-falante com o ícone Silenciar e Volume da chamada
.

Tópicos relacionados
Ícones da tela inicial, na página 5
Colaborar com compartilhamento, na página 17
Botões e equipamento, na página 4
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Exibir reuniões agendadas
Você pode exibir suas reuniões do Webex programadas. Você também pode ingressar em uma reunião se ela
estiver prestes a começar.

Procedimento

Etapa 1 Toque em Reuniões .
Etapa 2 Role pelas reuniões agendadas. Selecione sua reunião para ver as informações da reunião.
Etapa 3 (Opcional) Toque em Ingressar para participar da reunião. Este recurso estará disponível apenas se o

administrador o configurar.

Tópicos relacionados
Botões e equipamento, na página 4
Silenciar seu áudio, na página 15
Colaborar com compartilhamento, na página 17

Ingressar em uma reunião agendada
Se o telefone se conectar a um calendário online, você receberá uma notificação quando uma reunião estiver
prestes a ser iniciada.

Quando for o momento de iniciar uma reunião, você verá os detalhes da reunião na exibição da tela HDMI.
Você vê uma notificação da reunião no seu telefone.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Procedimento

Execute uma das seguintes ações:

• Toque em Ingressar para participar da reunião do Webex.
• Toque em Lembrar mais tarde se desejar um segundo alerta.
• Toque em Ignorar se desejar ignorar a reunião.

Tópicos relacionados
Botões e equipamento, na página 4
Silenciar seu áudio, na página 15
Colaborar com compartilhamento, na página 17

Cisco Webex Room Phone Manual do usuário
22

Reuniões
Exibir reuniões agendadas



Ingressar em uma reunião do Webex

Você pode ingressar CiscoWebexMeetings diretamente do seu telefone tocando em Ingressar no Webex .

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Antes de Iniciar

Você precisa do número da reunião. É o número de 9 a 11 dígitos que consta no seu convite de reunião.

Procedimento

Etapa 1 Toque em Ingressar no Webex .
Etapa 2 Digite o número da reunião e toque em Ingressar.

A barra de LED acende em verde.

Tópicos relacionados
Botões e equipamento, na página 4
Silenciar seu áudio, na página 15
Colaborar com compartilhamento, na página 17

Ingressar em uma reunião com um número de reunião do Webex
Você pode ingressar em uma reunião no telefone com um número de reunião do Webex. Essa é uma maneira
fácil de ingressar em uma reunião se você não tiver seu calendário online.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Antes de Iniciar

Obtenha o número de reunião no convite da reunião do Webex. Algumas reuniões também têm uma senha.

Procedimento

Etapa 1 Toque em Discar .
Etapa 2 Digite o número da reunião.
Etapa 3 (Opcional) Digite a senha da reunião, se tiver uma.
Etapa 4 Toque em Ingressar.

Tópicos relacionados
Botões e equipamento, na página 4
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Silenciar seu áudio, na página 15
Colaborar com compartilhamento, na página 17

Ingressar de uma reunião a partir do seu computador
Se você emparelhar o telefone com seu computador, poderá ingressar em uma reunião do Webex no seu
aplicativo de reuniões. Isso permite que você use o telefone e a tela HDMI para colaborar.

Quando for a hora de iniciar uma reunião, você verá uma notificação de reunião em seu computador.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Antes de Iniciar

Emparelhe o telefone com seu aplicativo de reuniões.

Procedimento

Na tela do computador, selecione Iniciar reunião.

Integração de vídeo do Cisco Webex para Microsoft Teams
Se o administrador tiver configurado o recurso, você poderá ingressar em uma reunião do Microsoft Teams
com o telefone e colaborar com seus colegas de trabalho ou clientes.

Com essa integração, você pode executar as seguintes ações no seu telefone:

• Ingressar em uma reunião com um botão para participar das reuniões em equipe do Microsoft Teams.
Esse recurso requer que você adicione o recurso de calendário do telefone à reunião ou encaminhe o
convite para a reunião à sala.

• Compartilhar o conteúdo durante uma reunião usando um cabo HDMI.

• Exibir o conteúdo compartilhado por outros participantes na reunião.

• Exibir a lista de participantes da reunião e o status de compartilhamento e mudo de cada pessoa. O
participante ativo não é exibido.

Exibir as informações do participante da reunião
Durante o Cisco Webex Meetings, você pode visualizar informações sobre cada participante no telefone.
Essas informações incluem os seguintes itens:

• Uma lista de pessoas presentes.

• O status de cada participação exibida, incluindo o participante ativo, os participantes silenciados e o
participante que está compartilhando a tela.
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Você também verá uma notificação se um participante ingressar ou sair da reunião.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Antes de Iniciar

Ingresse em uma reunião.

Procedimento

Toque em Participantes.
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C A P Í T U L O 5
Configurações

• Personalizar o telefone, na página 27
• Alterar o toque, na página 27
• Ajustar o volume da campainha, na página 28
• Alterar seu idioma de exibição, na página 28
• Alterar seu fuso horário, na página 28
• Ajustar o brilho da tela , na página 29
• Colocar o dispositivo em suspensão, na página 29
• Ativar o telefone, na página 29

Personalizar o telefone
Muitas configurações e recursos são ativados por padrão. Mas você pode personalizar esses itens no menu
Configurações.

Se uma configuração tiver um ícone de cadeado ao lado, não será possível alterá-la. Para desbloquear essas
configurações, entre em contato com o administrador.

Alterar o toque
Você pode alterar o som que o telefone utiliza para as chamadas recebidas.

Procedimento

Etapa 1 Toque no canto superior esquerdo da tela do telefone.
Etapa 2 Toque em Configurações.
Etapa 3 Role pelo menu e toque em Toque e volume.
Etapa 4 Toque em um toque.

Tópicos relacionados
Ícones da tela inicial, na página 5
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Ajustar o volume da campainha
Se a campainha do telefone estiver muito alta ou muito baixa ao receber uma chamada, você pode alterar o
volume da campainha. Alterações no volume da campainha não afetam o nível de áudio em uma chamada.

Procedimento

Etapa 1 Toque no canto superior esquerdo da tela do telefone.
Etapa 2 Toque em Configurações.
Etapa 3 Role pelo menu e toque em Toque e volume.
Etapa 4 Use o controle deslizante para definir o volume.

Tópicos relacionados
Ícones da tela inicial, na página 5

Alterar seu idioma de exibição
Você pode alterar seu idioma de exibição para que o telefone exiba mensagens em seu idioma nativo.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Procedimento

Etapa 1 Toque no canto superior esquerdo da tela do telefone.
Etapa 2 Toque em Configurações.
Etapa 3 Role pelo menu e toque em Idioma.
Etapa 4 Toque em um idioma.

Alterar seu fuso horário
Você pode alterar o fuso horário se ele estiver incorreto.

Procedimento

Etapa 1 Toque no canto superior esquerdo da tela do telefone.
Etapa 2 Toque em Configurações.
Etapa 3 Role pelo menu e toque em Fuso horário.
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Etapa 4 Toque em um fuso horário.

Tópicos relacionados
Ícones da tela inicial, na página 5

Ajustar o brilho da tela
Para tornar a exibição mais confortável, você pode ajustar a configuração de brilho padrão do telefone.

Procedimento

Etapa 1 Toque no canto superior esquerdo da tela do telefone.
Etapa 2 Use o controle deslizante para definir o Brilho da tela.

Colocar o dispositivo em suspensão
Coloque o dispositivo em Modo de standby quando você ficar ausente de sua mesa. Isso ajuda a economizar
energia e prolongar a vida útil do dispositivo.

O telefone é ativado quando você recebe uma chamada ou toca na tela de LED. Não será possível colocar o
dispositivo no estado de suspensão se você estiver em uma chamada ativa.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Procedimento

Etapa 1 Toque no canto superior esquerdo da tela do telefone.
Etapa 2 Toque em Configurações.
Etapa 3 Selecione Modo de espera.

Tópicos relacionados
Modo de standby, na página 7
Ativar o telefone, na página 29

Ativar o telefone
Se o telefone estiver em suspensão, você deverá ativá-lo para poder efetuar uma chamada ou usar um recurso.
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Procedimento

Dependendo da configuração do dispositivo, execute uma das seguintes ações:

• Toque na tela do telefone.
• Conecte um cabo HDMI.
• Inicie um compartilhamento sem fio.
• Entre na sala com seu laptop.
• Receba uma chamada ou notificação para uma reunião futura.

Tópicos relacionados
Modo de standby, na página 7
Colocar o dispositivo em suspensão, na página 29
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C A P Í T U L O 6
Segurança do produto e segurança

• Informações sobre segurança e desempenho, na página 31
• Declarações de conformidade, na página 33
• Visão geral da segurança dos produtos Cisco, na página 35
• Informações online importantes, na página 36

Informações sobre segurança e desempenho

Interrupção de energia
O seu acesso aos serviços de emergência através do telefone requer que o telefone receba energia. Se ocorrer
uma interrupção da energia, o serviço ou a discagem para o serviço de chamadas de emergência não funcionará
até a energia ser restaurada. Se ocorrer uma falha ou interrupção da energia, talvez seja necessário redefinir
ou reconfigurar o equipamento antes de poder usar o serviço ou a discagem para o serviço de chamadas de
emergência.

Domínios regulamentares
A radiofrequência (RF) desse telefone é configurada para um domínio regulamentar específico. Se você usar
esse telefone fora do domínio regulamentar específico, o telefone não funcionará corretamente e você poderá
estar violando as regulamentações locais.

Dispositivos externos
Recomendamos que você use dispositivos externos de boa qualidade blindados contra sinais de radiofrequência
(RF) e de frequência de áudio (AF) indesejados. Fones de ouvido, cabos e conectores são exemplos de
dispositivos externos.

Dependendo da qualidade desses dispositivos e da proximidade de outros dispositivos, como celulares ou
rádios de duas vias, pode ainda ocorrer algum ruído acústico. Nesses casos, recomendamos a adoção de uma
ou mais dessas ações:

• Afaste o dispositivo externo da fonte de sinais RF ou AF.

• Afaste os cabos do dispositivo externo da fonte de sinais RF ou AF.
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• Utilize cabos com proteção para o dispositivo externo ou cabos com melhor blindagem e conector.

• Reduza o comprimento do cabo do dispositivo externo.

• Aplique ferrites ou outros materiais semelhantes nos cabos do dispositivo externo.

A Cisco não pode garantir o desempenho de conectores, cabos e dispositivos externos.

Nos países da União Européia, utilize apenas alto-falantes externos, microfones e fones de ouvido que estejam
em total conformidade com a Diretiva EMC [89/336/CE].

Cuidado

Maneiras de fornecer energia para o seu telefone
Você pode fornecer energia para seu telefone de duas maneiras:

• Use o adaptador de energia que vem com o telefone.

• Se a sua rede for compatível com Power over Ethernet (PoE), você pode conectar o telefone à rede.
Conecte um cabo Ethernet na porta Ethernet do telefone e na rede.

Se você não tem certeza se a sua rede suporta PoE, verifique com o administrador.

Comportamento do telefone em momentos de congestionamento da rede
Qualquer coisa que prejudique o desempenho da rede pode afetar a qualidade de áudio e vídeo do telefone e,
em alguns casos, pode fazer com que uma chamada caia. As fontes de degradação da rede podem incluir, mas
não se limitam, às atividades a seguir:

• Tarefas administrativas, como verificação de porta interna ou verificação de segurança

• Ataques que ocorrem na rede, como o Ataque de negação de serviço

Aviso de UL
O cabo Ethernet/LAN ou outros cabos conectados ao dispositivo não devem ser puxados para fora do edifício.

Alimentação de classe 1
Os produtos da classe 1 devem ser conectados a uma tomada elétrica com aterramento de proteção.

Etiqueta do produto
A etiqueta do produto está localizada na parte inferior do dispositivo.
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Declarações de conformidade

Declarações de conformidade para a União Européia

Marca CE
A seguinte marcação CE está afixada no equipamento e na embalagem.

Declaração de exposição à RF para a União Europeia
Esse dispositivo foi avaliado e encontra-se em total conformidade com a Diretiva EMF da UE 2014/53/EU.

Declarações de conformidade para os EUA

Dispositivo de rádio Parte 15

Odispositivo de rádio da Parte 15 opera sem interferência com outros dispositivos em operação nesta frequência.
Quaisquer modificações ao produto descrito que não sejam expressamente aprovadas pela Cisco, incluindo
o uso de antenas que não sejam da Cisco, poderão anular a autonomia do usuário em operar este dispositivo.

Cuidado

Declarações de conformidade para o Canadá
Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS de dispensa de licença da Indústria do Canadá.
A operação está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência; e (2) este
dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive aquelas que possam causar a operação indesejável
do dispositivo. A privacidade das comunicações pode não ser garantida ao usar esse telefone.

Este produto atende as especificações técnicas canadenses de inovação, ciência e desenvolvimento econômico
aplicáveis.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSSd’Industry Canada. Le fonctionnement
de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce
périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non
souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce
téléphone.
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Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicablesd'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada.

Declaração de exposição à RF canadense
ESTE DISPOSITIVO ATENDE OS LIMITES CONFORME REFERIDO NA NORMA ISED RSS-102 R5
PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

Seu dispositivo inclui um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado para não exceder os limites (não
controlados) da população em geral para exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de
radiofrequência) conforme indicado na norma RSS-102 que faz referência à Health Canada Safety Code 6 e
incluir uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas,
independentemente da idade e do estado de saúde.

Desse modo, os sistemas são desenvolvidos para serem operados de forma a evitar que o usuário final tenha
contato com as antenas. Recomenda-se a instalação do sistema em um local onde as antenas possam permanecer
pelo menos a uma distância mínima do usuário, conforme especificado nas diretrizes regulamentares destinadas
a reduzir a exposição geral do usuário ou do operador.

O dispositivo foi testado e está em conformidade com os regulamentos aplicáveis como parte do processo de
certificação do aparelho de rádio.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CEPÉRIPHÉRIQUERESPECTELESLIMITESDÉCRITESPARLANORMERSS-102R5D'EXPOSITION
À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites
applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes
radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de
référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes
conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur
final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins
une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui
sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus
de certification radio.

Declaração canadense sobre radares de alta potência
Os usuários também devem ser informados de que os radares de alta potência são alocados como usuários
principais (isto é, usuários prioritários) das bandas 5250-5350 MHz e 5650-5850 MHz e que esses radares
podem causar interferência e/ou danos a dispositivos LE-LAN.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme
utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350MHz et 5650 à 5.850MHz
et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Declarações de conformidade com a FCC
A Comissão Federal de Comunicações (FCC) exige declarações de conformidade para o seguinte:
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Declaração da FCC Parte 15.19
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas
seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial; e (2) este dispositivo deve
aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que possam causar operação indesejável.

Declaração da FCC Parte 15.21
As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem
anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Declaração de Exposição à Radiação de RF da FCC
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição de radiação da FCC estabelecidos para
um ambiente não controlado. Os usuários finais devem seguir as instruções de operação específicas para
estarem em conformidade com as normas de exposição à RF. Este transmissor deve estar a pelo menos 20
cm do usuário e não deve ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outro transmissor ou antena.

Declaração Digital e de Receptores da Classe B da FCC
This product has been tested and complies with the specifications for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCCRules. Esses limites foram estabelecidos para oferecer proteção razoável contra interferência
prejudicial em instalações residenciais. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used according to the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. No entanto, não há garantias de que não haverá interferência em uma instalação específica.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which is found by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna

• Increase the separation between the equipment or devices

• Conecte o equipamento a uma tomada diferente da do receptor

• Consult a dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

Visão geral da segurança dos produtos Cisco
Este produto contém funções criptografadas e está sujeito às leis locais e dos EUA que regulamentam a
importação, exportação, transferência e utilização. O fornecimento de produtos criptografados pela Cisco não
implica que terceiros tenham autoridade para importar, exportar, distribuir ou utilizar criptografia. Importadores,
exportadores, distribuidores e usuários são responsáveis pelo cumprimento das leis americanas e locais. Ao
utilizar este produto, você concorda em cumprir as leis e regulamentações aplicáveis. Se não for possível
cumprir as leis dos Estados Unidos e locais, devolva este produto imediatamente.

Mais informações sobre as regulamentações de exportação dos EUA podem ser encontradas em
https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.
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Informações online importantes
End User License Agreement (Contrato de licença de usuário final)

O Contrato de licença do usuário final (EULA) encontra-se aqui: https://www.cisco.com/go/eula

Conformidade de regulamentação e informações de segurança

A Conformidade de regulamentação e informações de segurança (RCSI - Regulatory Compliance and Safety
Information) encontram-se aqui:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/Webex/Room/RCSI/RCSI-0427-book.pdf
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