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Cisco Webex Share Melhores práticas
Tenha em mente essas limitações ao configurar e usar o Cisco Webex Share:

• O dispositivo precisa de um espaço seco e bem ventilado livre de obstruções. O Webex Share opera de
0° a 40 °C (32° a 140 °F) de modo que fica quente quando você toca.

• Não exponha o dispositivo a água ou líquidos, pois eles podem danificar o Webex Share.

• Webex Share tem uma haste acústica que ativa o emparelhamento de proximidade por ultrassom. Nunca
bloqueie o guia de ondas. Para um melhor desempenho, aponte-a na direção oposta ao piso e de outras
superfícies de absorção, como carpetes ou malhas.

• Webex Share funciona melhor quando é o único dispositivo de emparelhamento por ultrassom na sala.
Alguns laptops têm cancelamento de ruído automático ativado por padrão para a entrada do microfone.
Isso impede o emparelhamento ultrassônico.

• Se o Webex Share estiver sujo, limpe-o com um pano macio e seco. Não use nenhum líquido ou pó no
dispositivo porque eles podem contaminar os componentes e causar defeitos.

• O cabo HDMI foi projetado para manter o peso do dispositivo. Evite ajustes desnecessários, dobrar ou
pressão sobre o cabo. Use o retentor de cabo incluído para suportar o cabo do conector e reduzir a pressão
do dispositivo. Não deixe o Webex Share pendurado livremente porque isso exerce pressão no cabo do
conector e danifica a unidade.

• Quando você instalar o Webex Share, segure-o com uma mão e segure o conjunto do cabo do conector
na outra mão. Empurre o conector do cabo para dentro da porta de exibição da tela HDMI. Não segure
o corpo do cabo.
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• Quando você remover um cabo, segure o Webex Share com uma mão e segure o conjunto do cabo do
conector na outra mão. Retire com cuidado o conector do cabo da porta de exibição da tela HDMI. Não
puxe o corpo do cabo ou o Webex Share.

• Alguns recursos do Cisco Webex Share exigem o CEC (Consumer Electronics Control) para conectar
seu Webex Share a uma porta HDMI-CEC na tela de exibição. Consulte a documentação da tela para
obter mais informações.

Tópicos relacionados
Cisco Technical Support

Fluxo de trabalho da implantação
Use o fluxo de trabalho a seguir ao implantar e instalar o dispositivo.

Antes de Iniciar

Webex Share foi projetado para que você possa implantá-lo de modo rápido e fácil em seu local de trabalho,
mas deve estar familiarizado com a documentação. Antes de implementar o Webex Share, leia as seguintes
seções:

• Webex Share Especificações e requisitos

• Cisco Webex Share Melhores práticas
• Navegadores com suporte para Webex Share

• Idiomas suportados para Webex Share

Procedimento

ObjetivoComando ou Ação

Configure o local em Cisco Webex Control
Hub e gere um código de ativação.

Prepare seu ambiente para CiscoWebex Share.Etapa 1

Depois que você ativar o
dispositivo, não poderá acessar ou
alterar essas configurações de rede
sem uma redefinição de fábrica.

Observação

Conecte o Webex Share a tela de exibição.
Gere seus certificados, se necessário.

Conecte e ative o Webex Share.Etapa 2

Conecte o dispositivo à ferramenta de reunião.Emparelhe o Webex Share.Etapa 3

Defina as configurações para atender às suas
necessidades.

Personalize seu Webex Share com recursos.Etapa 4

Tópicos relacionados
Cisco Webex Share Especificações e requisitos
Cisco Webex Share Melhores práticas, na página 1
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Idiomas Oferecidos
Navegadores com suporte para Cisco Webex Share
Preparar o seu ambiente, na página 3
Conectar e ativar o Cisco Webex Share, na página 5
Emparelhar Cisco Webex Share com Webex, na página 10
, na página 14

Preparar o seu ambiente
Antes de implantar CiscoWebex Share, siga as etapas das seções a seguir. A definição de um proxy e a geração
do certificado são opcionais.

Tópicos relacionados
Criar um local de trabalho e adicionar serviços para um Cisco Webex Share, na página 3
Definir um proxy para Cisco Webex Share, na página 4
Gerar um certificado
Fluxo de trabalho da implantação, na página 2

Criar um local de trabalho e adicionar serviços para um Cisco Webex Share
Para poder usar o Cisco Webex Share, você associa o dispositivo a um local físico.

Procedimento

Etapa 1 Na visualização do cliente em https://admin.webex.com, vá até Espaço de trabalho e clique em Adicionar
espaço de trabalho.

Etapa 2 Insira um nome para o espaço de trabalho (como o nome da sala física), selecione o tipo de sala e adicione a
capacidade. Em seguida, clique em Avançar.

Etapa 3 Escolha Cisco Webex Room Device e, em seguida, clique em Avançar.

Você pode ter apenas um tipo de dispositivo em um único espaço. Por exemplo, você pode adicionar até 10
telefones fixos para um lobby ou um único Dispositivos Cisco Webex Room, mas não uma combinação dos
dois.

Etapa 4 Escolha Chamada gratuita (padrão). Embora um serviço de chamada não se aplique ao Webex Share,
selecione o padrão para continuar para a próxima etapa.

Etapa 5 (Opcional) Ative o serviço de calendário para que as pessoas possam usar One Button to Push (OBTP) neste
dispositivo e clique em Avançar.

Etapa 6 Se você tiver ativado o serviço de calendário, digite ou cole o endereço de e-mail da caixa de correio do
calendário para o dispositivo de sala. Esse é o endereço de e-mail que é usado para agendar reuniões.

• Para dispositivos que serão agendados no calendário do Google, insira o endereço de e-mail de recurso
do Google do G Suites (Calendário > Recursos).

• Para dispositivos que serão agendados noMicrosoft Exchange ou Office 365, digite o endereço de e-mail
da caixa de correio da sala.
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Etapa 7 Clique em Avançar e gere o código de ativação.

Se você usar certificados, implante o certificado no Webex Share antes de ativá-lo.

Definir um proxy para Cisco Webex Share
Se sua empresa utiliza firewalls, convém configurar um servidor proxy para que os usuários possam conectar-se
com pessoas fora da sua empresa. O proxy é responsável por filtrar essa conexão.

Procedimento

Etapa 1 Conecte Webex Share conforme mostrado no documento impresso de Guia de Introdução encontrado na
caixa.

• Conexão com fio (Ethernet): Sua televisão mostra o endereço IP do Webex Share e solicita que você
insira este endereço IP no navegador da web.

• Conexão sem fio (Wi-Fi): Sua televisão mostra o SSID Wi-Fi do Webex Share e solicita que você se
conecte à rede.

Etapa 2 Acesse a página da Web do dispositivo.

• Ethernet: No seu navegador da web (no dispositivo móvel ou laptop), digite o endereço IP do Webex
Share para acessar a página de dispositivo.

• Wi-Fi: Com a senha fornecida, conecte-se (com seu laptop ou dispositivo móvel) à redeWi-Fi doWebex
Share para acessar a página de dispositivo.

Etapa 3 Clique em Definir proxy, clique em Editar e preencha os campos obrigatórios, conforme necessário.

• Proxy: Use um URI padrão.

Exemplo: example.mycompany.com:80

• (Opcional) Nome de usuário: Insira um valor para autenticação, se necessário.

• (Opcional) Senha: Insira um valor para autenticação, se necessário.

• (Opcional) Confirmar senha: Insira a mesma senha que você inseriu no campo Senha.

Etapa 4 Clique em Salvar.

Gerar um novo código de ativação
Você gera o código de ativação ao criar o seu Ambientes de trabalho no Cisco Webex Control Hub durante
a implantação. Mas o código expira após sete dias.

Procedimento

Etapa 1 Na exibição do cliente no https://admin.webex.com, vá para Ambientes de trabalho.
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Etapa 2 Procure o Ambientes de trabalho associado ao seu dispositivo para selecioná-lo.
Etapa 3 Clique em Gerar códigio de ativação.

O código é exibido na tela do computador.
Etapa 4 Insira o código de ativação no dispositivo.

Conectar e ativar o Cisco Webex Share
Cisco Webex Share conecta-se ao visor de televisão ou HDMI com a porta HDMI-CEC. Há várias maneiras
de ligar o seu dispositivo; escolha o que funciona melhor para o seu escritório.

• Wi-Fi — Para administradores que exigem um escritório sem fio.

• Ethernet com um adaptador de alimentação — Para administradores que precisam de uma fonte de
alimentação consistente e eficiente.

• Ethernet com Power over Ethernet — Para administradores que exigem uma fonte de alimentação
consistente, mas só querem um cabo único. PoE émais fácil de gerenciar, mas pode usar mais eletricidade.
Confirme que o dispositivo se conecta a uma porta RJ-45 compatível com PoE.

Ao instalar seu dispositivo, tenha em mente as seguintes práticas recomendadas:

• O dispositivo precisa de um espaço seco e bem ventilado livre de obstruções. O Webex Share opera de
0° a 40 °C (32° a 140 °F) de modo que fica quente quando você toca.

• O cabo HDMI foi projetado para manter o peso do dispositivo. Evite ajustes desnecessários, dobrar ou
pressão sobre o cabo. Use o retentor de cabo incluído para suportar o cabo do conector e reduzir a pressão
do dispositivo. Não deixe o Webex Share pendurado livremente porque isso exerce pressão no cabo do
conector e danifica a unidade.

• Webex Share tem uma haste acústica que ativa o emparelhamento de proximidade por ultrassom. Nunca
bloqueie a haste. Para ummelhor desempenho, aponte-a na direção oposta ao piso e de outras superfícies
de absorção, como carpetes ou malhas.

• Webex Share funciona melhor quando é o único dispositivo de emparelhamento por ultrassom na sala.
Alguns laptops têm cancelamento de ruído automático ativado por padrão para a entrada do microfone.
Isso impede o emparelhamento ultrassônico.

• Quando você instalar o Webex Share, segure-o com uma mão e segure o conjunto do cabo do conector
na outra mão. Empurre o conector do cabo para dentro da porta de exibição da tela HDMI. Não segure
o corpo do cabo.

Depois de ter conectado o Webex Share à tela de vídeo ou TV, insira o código de ativação para registrar o
dispositivo.

Cisco Webex Share Implantação
5

Cisco Webex Share Implantação
Conectar e ativar o Cisco Webex Share



Alguns recursos do Cisco Webex Share exigem o CEC (Consumer Electronics Control) para conectar seu
Webex Share a uma porta HDMI-CEC na tela de exibição. Consulte a documentação da tela para obter mais
informações.

Se você usar certificados de segurança, implemente-os no Webex Share antes de ativar o dispositivo. Você
precisa do endereço IP do seu dispositivo que aparece na tela de exibição depois de Webex Share se conectar
à sua rede.

Observação

Tópicos relacionados
Wi-Fi, na página 6
Ethernet com um adaptador de energia, na página 8
Ethernet com Power over Ethernet, na página 9
Fluxo de trabalho da implantação, na página 2

Wi-Fi
Implante o Cisco Webex Share com o Wi-Fi se não desejar cabos em seu escritório. O Webex Share é
compatível com os seguintes protocolos de autenticação:

• Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS)—não exige autenticação com
nome de usuário e senha. O EAP-TLS requer autenticação e validação de certificado. Os certificados
exigem autenticação no lado do cliente e do servidor, bem como uma chave pública e uma privada.

• Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST)—exige
autenticação com nome de usuário e senha.

• Protected Extensible Authentication Protocol - Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol
versão 2 (PEAP-MS-CHAP-v2)—exige autenticação com nome de usuário e senha.

• Protected Extensible Authentication Protocol - Generic Token Card (PEAP-GTC)—exige autenticação
com nome de usuário e senha.

Você também pode selecionar Automático que detecta os métodos de autenticação disponíveis e escolhe um
na seguinte ordem:

• Métodos Extensible Authentication Protocol (EAP) (consulte a lista anterior)

• Wireless Private Key (WPK)—exige senhas compartilhadas para autenticação

• Wired Equivalent Privacy (WEP)—exige senhas compartilhadas para autenticação

• ABERTA—Sem autenticação

Alguns recursos do Cisco Webex Share exigem o CEC (Consumer Electronics Control) para conectar seu
Webex Share a uma porta HDMI-CEC na tela de exibição. Consulte a documentação da tela para obter mais
informações.

Observação
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Antes de Iniciar

• Escolha se você usará seu laptop ou seu dispositivo móvel para concluir a configuração.

• Verifique se você tem o equipamento apropriado.

• Adicionar Webex Share a um local.

• Defina um proxy, se sua empresa usar um.

• Obtenha o código de ativação.

Procedimento

Etapa 1 Conecte o dispositivo conformemostrado no documento impresso deGuia de Introdução encontrado na caixa.
Use o adaptador Wi-Fi mostrado aqui:

Etapa 2 Use o dispositivo móvel ou laptop para conectar ao ponto de acesso hospedado (AP). Insira suas credenciais
de Wi-Fi quando for solicitado.

Se você não vir sua rede Wi-Fi, atualize a lista de redes Wi-Fi. As redes ocultas não aparecem na lista.

a) Clique em Rede > Wi-Fi.
b) Selecione a rede da sua organização.
c) Se você usar uma rede oculta, selecione Ingressar em outra rede.
d) Se você usar uma rede oculta, digite o SSID (Service Set Identifier).
e) Selecione o método de autenticação na lista suspensa.
f) Digite suas credenciais de login, se necessário.
g) Clique em Ingressar.

Etapa 3 Clique em Insira seu código de ativação para inserir o código de ativação.

Se você usar certificados de segurança, implemente-os no Webex Share antes de ativar o dispositivo.

Tópicos relacionados
Cisco Webex Share Especificações e requisitos
Criar um local de trabalho e adicionar serviços para um Cisco Webex Share, na página 3
Gerar um novo código de ativação, na página 4
Definir um proxy para Cisco Webex Share, na página 4
Gerar um certificado
Fluxo de trabalho da implantação, na página 2
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Ethernet com um adaptador de energia
Implante CiscoWebex Share com um adaptador de alimentação se desejar uma fonte de alimentação consistente
para seu dispositivo.

Alguns recursos do Cisco Webex Share exigem o CEC (Consumer Electronics Control) para conectar seu
Webex Share a uma porta HDMI-CEC na tela de exibição. Consulte a documentação da tela para obter mais
informações.

Observação

Antes de Iniciar

• Escolha se você usará seu laptop ou seu dispositivo móvel para concluir a configuração.

• Verifique se você tem o equipamento apropriado.

• Adicionar Webex Share a um local.

• Defina um proxy, se sua empresa usar um.

• Obtenha o código de ativação.

Procedimento

Etapa 1 Conecte o dispositivo conformemostrado no documento impresso deGuia de Introdução encontrado na caixa.
Use o adaptador Ethernet mostrado aqui:

Sua televisão mostra o endereço IP do Webex Share e solicita que você insira este endereço IP no navegador
da web.

Etapa 2 No seu navegador da Web (no laptop ou dispositivo móvel), digite o endereço IP para acessar a página de
dispositivo.

Etapa 3 No seu navegador da Web, adicione e confirme a exceção de segurança para a página da Web.
Etapa 4 Clique em Configurar no seu navegador da Web.
Etapa 5 Clique em Digitar código de ativação para inserir um código de ativação.
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Se você usar certificados de segurança, implemente-os no Webex Share antes de ativar o dispositivo.

Etapa 6 Siga as instruções restantes no seu navegador da Web para concluir a configuração.

Tópicos relacionados
Cisco Webex Share Especificações e requisitos
Criar um local de trabalho e adicionar serviços para um Cisco Webex Share, na página 3
Gerar um novo código de ativação, na página 4
Definir um proxy para Cisco Webex Share, na página 4
Gerar um certificado
Fluxo de trabalho da implantação, na página 2

Ethernet com Power over Ethernet
Implante o Cisco Webex Share com Power over Ethernet (Poe) se precisar de uma fonte de alimentação, mas
desejar apenas um cabo conectado ao seu dispositivo.

Alguns recursos do Cisco Webex Share exigem o CEC (Consumer Electronics Control) para conectar seu
Webex Share a uma porta HDMI-CEC na tela de exibição. Consulte a documentação da tela para obter mais
informações.

Observação

Antes de Iniciar

• Escolha se você usará seu laptop ou seu dispositivo móvel para concluir a configuração.

• Verifique se você tem o equipamento apropriado.

• Adicionar Webex Share a um local.

• Defina um proxy, se sua empresa usar um.

• Obtenha o código de ativação.

Procedimento

Etapa 1 Conecte Webex Share conforme mostrado no documento impresso de Guia de Introdução encontrado na
caixa. Use o adaptador de Power-Over-Ethernet (PoE) mostrado aqui:
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Sua televisão mostra o endereço IP do Webex Share e solicita que você insira este endereço IP no navegador
da web.

Etapa 2 No seu navegador daWeb (no laptop ou dispositivo móvel), digite o endereço IP doWebex Share para acessar
a página de dispositivo.

Etapa 3 No seu navegador da Web, adicione e confirme a exceção de segurança para a página da Web.
Etapa 4 Clique em Configurar no seu navegador da Web.
Etapa 5 Clique em Digitar código de ativação para inserir um código de ativação.

Se você usar certificados de segurança, implemente-os no Webex Share antes de ativar o dispositivo.

Etapa 6 Siga as instruções restantes no seu navegador da Web para concluir a configuração.

Tópicos relacionados
Cisco Webex Share Especificações e requisitos
Criar um local de trabalho e adicionar serviços para um Cisco Webex Share, na página 3
Gerar um novo código de ativação, na página 4
Definir um proxy para Cisco Webex Share, na página 4
Gerar um certificado
Fluxo de trabalho da implantação, na página 2

Emparelhar Cisco Webex Share com Webex
Para aproveitar ao máximo o seu CiscoWebex Share, use-o com oWebex. Depois de se conectar, você poderá
colaborar com seus colegas de trabalho compartilhando ideias e tendo reuniões.

O emparelhamento usa ondas de som ultrassônicas para localizar e emparelhar seu dispositivo com oWebex.

Tópicos relacionados
Ultrassom

Dicas de emparelhamento
O emparelhamento usa ondas de som ultrassônicas para localizar e emparelhar seu dispositivo com oWebex,
de modo que você emparelha os dispositivos. Observe o seguinte:

• Os dispositivos são emparelhados com êxito em 3 a 5 segundos. Se eles não emparelharem nesse tempo,
haverá um problema.

• Dispositivos próximos podem interferir no seu dispositivo, portanto, feche a porta da sala. Verifique se
você tem apenas um Webex Share na sala.

• Se você tiver vários dispositivos no mesmo local de trabalho, considere a possibilidade de emparelhar
manualmente seus dispositivos.

• Ative o microfone do seu computador e confirme que outro aplicativo não está usando o microfone do
computador
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Emparelhamento automático
Você pode emparelhar automaticamente com o Webex. Emparelhamento automático significa emparelhar
sem fazer nada além da configuração inicial.

Se você usar o emparelhamento automático, observe que esse recurso usa ondas sonoras ultrassônicas para
localizar e emparelhar o seu dispositivo com o Webex. Se você tiver vários dispositivos próximos, poderá
compartilhar informações com outro usuário acidentalmente. Talvez seja melhor emparelhar manualmente o
dispositivo.

Ativar emparelhamento automático do seu computador Windows
Se você não puder emparelhar com seu computador Windows, verifique suas configurações em Webex ou
Cisco Webex Meetings.

Procedimento

Etapa 1 Em Webex, clique em seu ícone de perfil e selecione Configurações.
Etapa 2 Clique em Dispositivos e verifique se a opção Emparelhamento automático está marcada. Se não estiver,

marque e clique em Salvar.
Etapa 3 Se a opção Emparelhamento automática estiver marcada e não estiver funcionando, talvez seu computador

não seja compatível com essa opção. Neste caso, tente emparelhar manualmente.

Tópicos relacionados
Emparelhamento manual
Ultrassom

Ativar emparelhamento automático do seu computador Mac
Se você não puder emparelhar com seu computador Mac, verifique suas configurações em Webex ou Cisco
Webex Meetings.

Procedimento

Etapa 1 Clique em Webex na barra de menus e selecione Preferências.
Etapa 2 Verifique se a opção Emparelhamento automático está marcada. Se não estiver, marque-a e feche a janela

pop-up.
Etapa 3 Se a opção Emparelhamento automática estiver marcada e não estiver funcionando, talvez seu computador

não seja compatível com essa opção. Neste caso, tente emparelhar manualmente.

Tópicos relacionados
Emparelhamento manual
Ultrassom
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Emparelhar manualmente
Se preferir, você pode se conectar com Webex cada vez que usar seu aplicativo.

O emparelhamento usa o ultrassom para conectar. Assim, emparelhe manualmente se você tiver muitos
dispositivos em seu local de trabalho e quiser ter maior controle sobre quem se conecta às suas reuniões.

Procedimento

Etapa 1 Selecione Conectar-se a um dispositivo para exibir uma lista de dispositivos. Selecione seu dispositivo na
lista.

Se você selecionar Procurar um dispositivo, poderá pesquisar por nome. Uma lista de dispositivos
conectados recentemente é exibida para você.

Dica

Cisco Webex Share Implantação
12

Cisco Webex Share Implantação
Emparelhar manualmente



Etapa 2 Quando o PIN for exibido no dispositivo, insira-o no Webex. Se você estiver em uma sala de reunião com
várias pessoas, todos usarão o mesmo PIN para conectar seu aplicativo ao dispositivo.

Digite o PIN que aparece no dispositivo.Observação
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O PIN permanece válido por 5 minutos.Dica

Tópicos relacionados
Ultrassom

Muitas configurações e recursos são ativados por padrão. Mas você pode personalizar esses itens para atender
às suas necessidades.

Configurar recursos para um único dispositivo
Todos os recursos baseados em nuvem são configurados e controlados no Cisco Webex Control Hub. Você
pode ativar diferentes funções à medida que suas necessidades mudam.

Procedimento

Etapa 1 Na exibição de cliente em https://admin.webex.com/, vá para Dispositivos.
Etapa 2 Selecione seu dispositivo no inventário.
Etapa 3 Role para baixo e selecione Configurações avançadas.
Etapa 4 Selecione o recurso e defina as configurações.
Etapa 5 Clique em Aplicar.
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Etapa 6 Clique em Fechar.

Cisco Webex Control Hub Parâmetros
Personalize o seu dispositivo no Cisco Webex Control Hub de acordo com as suas necessidades.

Se você usar o modo de espera, observe as seguintes limitações:

• O modo de espera requer o Consumer Electronics Control (CEC) para conectar seu dispositivo a uma
porta de exibição que seja compatível com HDMI-CEC.

• Algumas telas de vídeo HDMI são compatíveis com HDMI-CEC, mas não com o modo de espera.

• Não implante uma chave HMI entre a tela de exibição e o dispositivo.

• Você talvez precise ativar o modo de espera na tela de exibição e definir as configurações de recurso no
Cisco Webex Control Hub.

Consulte a documentação da tela de vídeo HDMI para obter mais informações sobre o modo de espera.

Observação

A tabela a seguir descreve os recursos disponíveis no Cisco Webex Control Hub. Use essas informações à
medida que configurar os recursos.

Tabela 1: Funções e parâmetros

DescriçãoPadrãoOpções ou tipo de
campo

Parâmetro

Permite mostrar conteúdo personalizado na tela de
exibição.

——DigitalSignageServer

Selecionar seu idioma de exibição preferido.Inglês (Estados
Unidos)

Menu suspensoIdioma

Reinicia o dispositivo. Não afeta suas configurações e
retém os arquivos de log.

Não fazer nadaNão fazer nada

Reiniciar

Manutenção > Reiniciar

Permite que o visor entre nomodo de economia de energia.
Quando definido como Ativado, o monitor é suspenso
quando ficar ocioso.

Desative esse parâmetro se a tela de exibição não for
compatível com HDMI-CEC.

LigadaLigado

Desligada

Espera > Controle

Define o atraso antes de o dispositivo entrar no Modo de
standby e a tela de vídeo desligar.

Se você configurar a sinalização digital, esse parâmetro
será redefinido como 120 minutos.

10 minutosControle deslizanteEspera > Atraso
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DescriçãoPadrãoOpções ou tipo de
campo

Parâmetro

Permite que sua tela de vídeo fique ligada quando alguém
entra na sala. Quando ativado, sua tela deixa o Modo de
standby e é ligada quando detecta um som na sala.

Esse recurso funciona com Modo de espera > Controle e
Modo de espera > Atraso para prolongar a vida da tela de
vídeo.

LigadaLigado

Desligada

Espera >
WakeupOnVoiceDetection

Configure o fuso horário local.AutomáticoMenu suspensoFuso Horário

Detecta dispositivos na sala que têm o aplicativo Cisco
Webex.

É recomendável deixar este campo na
configuração padrão.

Observação

100Controle deslizanteUltrasoundVolume

Tópicos relacionados
Configurar sinalização digital em Cisco Webex Share
Idiomas Oferecidos
Reiniciar o dispositivo no Cisco Webex Control Hub

Desconectar o dispositivo
Desconecte o Cisco Webex Share se precisar mover o dispositivo para outra tela de vídeo HDMI.

Não puxe ou arraste o corpo do cabo ou o dispositivo ao desconectar o Webex Share. O excesso de força ou
pressão no cabo danifica o dispositivo. Segure sempre o conjunto do conector do cabo quando desconectar o
dispositivo da tela de vídeo HDMI.

Cuidado

Procedimento

Etapa 1 Segure o Webex Share com uma mão.
Etapa 2 Segure o conjunto do conector do cabo com a outra mão. O conjunto é o invólucro plástico que protege a

extremidade do conector do cabo.
Etapa 3 Puxe suavemente o conjunto do conector e remova o dispositivo da porta de exibição da tela HDMI.
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