Lifesize® Icon™ Series 300/500/700

Get started setting up your system

Set up and activate

Configure your system

Configure

Start placing calls. You can also manage your calls, share data, and create recordings.

Use your system

Learn about the Lifesize cloudbased video service that supports desktop, mobile, and browserbased
video collaboration with your Icon.

Lifesize cloudbased service

Instalação do hardware
Ao se preparar para instalar seu sistema de vídeo Lifesize, considere as condições físicas da sala, a compatibilidade com os monitores e a
configuração da rede. OBSERVAÇÃO: se você não estiver usando o DHCP, um administrador de rede deverá definir manualmente um
endereço IP, uma máscara de subrede e um gateway padrão para o seu sistema.

Ficha de referência rápida
Lifesize Icon 300 com Lifesize Phone HD
Lifesize Icon 300 com Micpod e aplicativo Room Controller para tablet
Lifesize Icon 500
Lifesize Icon 700

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!

Configurar e ativar seu sistema
Siga estas etapas durante a configuração inicial de seu Icon.
1. Abra um navegador e navegue para o endereço IP mostrado em seu Icon.
2. Selecione seu idioma na lista e clique em Avançar.
3. Selecione seu fuso horário.
4. Opcional: clique

para configurar uma conexão proxy.

1. Habilitar o proxy HTTP.
2. Digite host, porta, nome de usuário e senha.
3. Clique em Salvar.
5. Defina e confirme uma senha de administrador. Isso permite o acesso de administrador à interface web do sistema.
6. Defina e confirme uma senha de administrador do Lifesize PhoneTM HD. Isso permite o acesso às configurações do administrador
no Lifesize Phone HD.
7. Clique em Avançar.
8. Selecione sua saída de áudio (Phone HD ou monitor ou altofalantes da TV) e clique em Avançar.
9. Você concluiu a configuração. Clique em Ir para o console de administrador para emparelhar o seu sistema ao serviço Lifesize.
10. Você pode associar um Icon a um usuário individual ou a uma sala de reunião.
Eu permite que os usuários finais associem o dispositivo a si mesmos.
Usuário individual

Usuário permite que administradores do Lifesize associem o dispositivo a qualquer usuário ou sistema de sala
existente em seu grupo do Lifesize.

Use esta opção se o dispositivo residir em uma sala de reuniões e destinarse a vários usuários.
Sala de reunião

11. Clique em Ativar.

Cria uma conta separada do Lifesize para o Icon. Insira um nome para o sistema que aparecerá no diretório. Se
quiser, insira um endereço de email para fazer chamadas para o sistema.

Configurar o Icon 300 com o Micpod
Siga estas etapas durante a configuração inicial de seu Icon.
1. Abra um navegador e navegue para o endereço IP mostrado em seu Icon.
2. Selecione seu idioma na lista e clique em Avançar.
3. Selecione seu fuso horário.
4. Defina e confirme uma senha de administrador. Isso permite o acesso de administrador à interface web do sistema.
5. Emparelhe seu sistema. Você pode associar um Icon a um usuário individual ou a uma sala de reunião.
Eu permite que os usuários finais associem o dispositivo a si mesmos.
Usuário individual

Usuário permite que administradores do Lifesize associem o dispositivo a qualquer usuário ou sistema de sala
existente em seu grupo do Lifesize.

Use esta opção se o dispositivo residir em uma sala de reuniões e destinarse a vários usuários.
Sala de reunião

Cria uma conta separada do Lifesize para o Icon. Insira um nome para o sistema que aparecerá no diretório. Se
quiser, insira um endereço de email para fazer chamadas para o sistema.

6. Faça o download do aplicativo Lifesize Room Controller para seu tablet.
7. Use o aplicativo para digitalizar o código QR ou digite o código para concluir o processo de emparelhamento.
Agora você está pronto para fazer sua primeira chamada.

Configure seu sistema
Configure suas configurações de rede, perfil, segurança, idiomas e muito mais usando a nova interface web do Lifesize Icon ou o Lifesize
Phone HD.
Interface da Web
Phone HD

Considerações de rede
Uma largura de banda de rede insuficiente pode resultar em baixa qualidade de áudio e vídeo. A Lifesize recomenda que a rede tenha pelo
menos 1 Mb/s (entrada e saída) para uma chamada de vídeo de alta definição. Durante as chamadas de vídeo com pouca largura de banda,
os sistemas de vídeo Lifesize selecionam automaticamente a melhor resolução possível com a largura de banda disponível.
Caso pretenda usar endereços de domínio para fazer chamadas, configure um servidor DNS ou utilize um servidor DHCP que defina
automaticamente um servidor DNS. O servidor DNS padrão do Lifesize é 8.8.8.8.

Use a interface web do Lifesize Icon
A nova interface web para configuração do sistema Lifesize Icon agora inclui todas as suas opções de configurações em uma página,
tornando fácil configurar rapidamente o que você deseja.

Configurar o perfil do sistema
1. Abra um navegador e vá para o endereço IP do seu Icon. OBSERVAÇÃO: você pode encontrar isso no seu Phone HD clicando
em Iniciar > Sistema.
2. Defina os valores do Perfil.
Nome do sistema

Defina o nome do sistema de sala.

Idioma do sistema

Selecione o idioma da interface do sistema.

Número de telefone do sistema

Defina o número de telefone utilizado pelo sistema

Servidor NTP

O valor que você especifica para Nome de Host do Servidor SNTP é
usado em adição a qualquer endereço de servidor NTP que um servidor
DHCP passe para o seu sistema.

Data e Hora

Selecione a data, a hora e o fuso horário

3. Clique em Salvar.

Configure a rede
1. Abra um navegador e vá para o endereço IP do seu Icon. OBSERVAÇÃO: você pode encontrar isso no seu Phone HD clicando
em Iniciar > Sistema.
2. Role a tela para baixo até a seção Rede e defina o seguinte:
Tipo de conexão

Com fio

Servidor DHCP

O DHCP aloca e atribui endereços IP dinamicamente.
Se você desabilitar o DHCP, insira o endereço IP configurado
localmente, a máscara de subrede (usada para particionar endereços
IP em um identificador de rede e host) e o gateway padrão.

Endereço IP

Insira o endereço IP do sistema.

Gateway padrão

Insira os detalhes do gateway padrão.

Máscara de rede

Insira as informações da máscara de rede.

Servidor DNS estático 1 e 2

Insira os endereços IP para configurar os servidores de DNS. Insira os
nomes de domínio a serem pesquisados para resolução de nomes de
host. O DNS traduz os nomes dos nós da rede em endereços.
Especifique essa preferência para usar DNS na resolução de nomes
de hosts como endereços IP.

Duplex da rede

Full duplex permite a comunicação entre dois componentes para
transmitir e receber informações simultaneamente.

Velocidade da Rede

Selecione a velocidade da rede: 10 MB/s, 100 MB/s ou 1000 MB/s

3. Clique em Salvar.

Segurança e senhas
1. Abra um navegador e vá para o endereço IP do seu Icon. OBSERVAÇÃO: você pode encontrar isso no seu Phone HD clicando
em Iniciar > Sistema.
2. Role a tela para baixo até a seção Segurança e defina o seguinte:

Defina e confirme a senha do
administrador

As senhas precisam ter no mínimo 8 caracteres, com pelo
menos um número, uma letra minúscula, uma letra maiúscula e
um caractere especial.

Defina e confirme o PIN do Phone HD

Defina um número de identificação pessoal de 4 dígitos (PIN)
para o Lifesize Phone HD usado com este sistema.

3. Clique em Salvar.

Configure o comportamento do sistema
1. Abra um navegador e vá para o endereço IP do seu Icon. OBSERVAÇÃO: você pode encontrar isso no seu Phone HD clicando
em Iniciar > Sistema.
2. Role a tela para baixo até a seção Comportamentos do sistema e defina o seguinte:

Responder chamadas automaticamente

Permite que as chamadas recebidas sejam respondidas
automaticamente. Se desabilitado, você precisará atender ou
ignorar as chamadas recebidas manualmente. Por padrão, você
deve atender ou ignorar as chamadas recebidas manualmente.

Começar apresentações automaticamente

Se você conectar um laptop ou uma entrada de vídeo ao
sistema, a apresentação começará automaticamente. A
definição padrão é ativada.

Saída de áudio

Especifica o local para saída de áudio durante as chamadas de
vídeo

Modo de tela dupla

Seleciona o Modo de autovisualização (padrão) ou o Modo
espelhado. Mais informações abaixo.
Luzes alimentadas por uma fonte de energia de 50 Hz podem
produzir uma cintilação (flicker) que a câmera captura e
transmite ao sistema. Se você estiver usando luzes alimentadas
por uma fonte de energia de 50 Hz e observar cintilação no
vídeo, defina AntiFlicker como 50 Hz. O valor padrão é
Automático.

Antiflicker 50Hz

OBSERVAÇÃO: o valor escolhido para essa preferência se
aplica a todas as câmeras conectadas ao sistema.
Algumas definições de exposição da câmera projetadas para
uso em ambientes iluminados por luz solar podem produzir
cintilação (flicker). Para remover a cintilação, aumente a
configuração de Brilho .

3. Clique em Salvar.

Modo de tela dupla (omente Lifeize Icon 500 e 700)
Ao conectar uma segunda tela ao seu sistema, você pode selecionar um modo de tela e o sistema configurará automaticamente a segunda
tela. Dependendo do modo, suas duas telas funcionam de maneira diferente durante uma videochamada e fora dela.

Modo de tela

Status da
chamada

Autovisualização
(padrão)

Em uma
chamada

Não está em
uma
chamada

Monitor 1

Monitor 2

Vídeo de outro participante,
ou uma visualização
composta, caso haja 3 ou
mais participantes

Visualização da câmera local

Se o pictureinpicture (PIP)
estiver ativado: a visualização
da câmera será mostrada no
PIP

Se você estiver apresentando sua
tela localmente (via HDMI ou Lifesize
Share) ou quando o outro participante
estiver apresentando sua própria tela:
mostra a apresentação

Plano de fundo

Plano de fundo ou sinalização digital

Se PIP estiver ativado: mostra o
plano de fundo

Se estiver apresentando sua tela
localmente (via HDMI ou Lifesize
Share): mostra sua apresentação
Modo
espelhado

Em uma
chamada

Vídeo de outro participante,
ou uma visualização

Visualização da câmera local

localmente (via HDMI ou Lifesize
Share): mostra sua apresentação
Modo
espelhado

Em uma
chamada

Não está em
uma
chamada

Vídeo de outro participante,
ou uma visualização
composta, caso haja 3 ou
mais participantes

Visualização da câmera local

Se o PIP estiver ativado: a
visualização da câmera será
mostrada no PIP

Se você estiver apresentando sua
tela localmente (via HDMI ou Lifesize
Share) ou quando o outro participante
estiver apresentando sua própria tela:
mostra a apresentação

Plano de fundo ou sinalização
digital

Plano de fundo ou sinalização digital

Se estiver apresentando sua
tela localmente (via HDMI ou
Lifesize Share): mostra sua
apresentação

Se PIP estiver ativado: mostra o
plano de fundo

Se estiver apresentando sua tela
localmente (via HDMI ou Lifesize
Share): mostra sua apresentação

OBSERVAÇÃO:
1. Se o seu sistema foi previamente configurado para Modo PIP de autovisualização , o sistema mantém suas configurações atuais
até que você altere o modo para um dos dois modos acima.
2. Comandos CLISH podem ser usados para mostrar sempre a visão da câmera na Tela 1 no Modo de autovisualização quando
não estiver em uma chamada.
3. Sua câmera local pode sempre ser exibida temporariamente na Tela 1 pressionando o botão Câmera no Lifesize Phone HD.

Configure seu sistema para que ele funcione com VoIP
1. Abra um navegador e vá para o endereço IP do seu Icon. OBSERVAÇÃO: você pode ver isso no seu Phone HD clicando
em Iniciar > Sistema.
2. Role a tela para baixo até a seção VoIP e defina o seguinte:
Integração PBX

Habilite a integração PBX.

Nome de Usuário SIP

Nome de usuário SIP para o dispositivo.

Nome de Usuário de Autorização

Nome de usuário de autorização do servidor SIP. Defina um valor
somente se exigido pelo registrador ou pelo proxy.

Senha de Autorização

Senha de autorização do servidor SIP. Defina um valor somente se
exigido pelo registrador ou pelo proxy.

Registrador SIP

Quando habilitado, usa um registrador SIP.

Nome do host do registrador SIP

O nome de host ou o endereço IP do registrador SIP.

Registro de SIP

Selecione Direct ou Through Proxy.
Caminho de comunicação a ser usado ao fazer o registro no
registrador SIP. Os dispositivos SIP usam as definições de registro
para registrar dinamicamente seus locais atuais.

Habilitar proxy do SIP

Quando habilitado, usa um servidor proxy SIP.

Nome de Host do Proxy

Nome de host ou endereço IP do servidor proxy SIP.

Sinalização SIP

Defina o protocolo de sinalização SIP preferencial (TCP, UDP ou TLS).
Os protocolos de sinalização são mutuamente exclusivos; a ativação
de um desativa os demais.
Para ativar a segurança de transporte para sinalização, defina o valor
como TLS.

3. Clique em Salvar.

Diagnóstico e manutenção
1. Abra um navegador e vá para o endereço IP do seu Icon. OBSERVAÇÃO: você pode encontrar isso no seu Phone HD clicando
em Iniciar > Sistema.
2. Role a tela para baixo até a seção Diagnóstico e manutenção e defina o seguinte:

Gerar e fazer download do
relatório de diagnóstico

A equipe de suporte pode pedir que você colete um relatório de
diagnóstico do seu sistema para identificar a causa de um problema
no seu sistema.

Fazer download do relatório de
diagnóstico

Faz o download do relatório de diagnóstico gerado anteriormente

Iniciar captura de pacote

Captura e faz download do registro de comunicações da rede (arquivo
.pcap). A captura de pacote é executada por até 3 minutos para
capturar informações suficientes e, em seguida, é feito o download
do arquivo.

Reinicialização de sistema

Faz com que o sistema reinicie.
Essa ação exclui suas configurações atuais, inclusive suas entradas
de Favoritos.

Restaurar sistema para
configurações de fábrica

O sistema é automaticamente reinicializado e a senha de
administrador é redefinida com o valor padrão (admin).
OBSERVAÇÃO: você também pode redefinir o sistema pressionando
o botão de redefinição vermelho na parte posterior do sistema
Lifesize por 10 a 15 segundos.

USB 1

Selecione o shell, a velocidade e o controle do fluxo

USB 2

Selecione o shell, a velocidade e o controle do fluxo

Usar seu Phone HD
Use seu Lifesize Phone HD para configurar o seu sistema Icon.
Configurações de rede
Testar sua rede
Restauração das configurações de sistema
Alterar o idioma

Configurações de rede
1. Usando o seu Phone HD, toque em Sistema > Admin.
2. Toque em Configurações de rede e insira o seguinte utilizando o teclado:

Servidor DHCP

O DHCP aloca e atribui endereços IP dinamicamente.
Se você desabilitar o DHCP, insira o endereço IP configurado
localmente, a máscara de subrede (usada para particionar endereços
IP em um identificador de rede e host) e o gateway padrão.

Endereço IP

Insira o endereço IP do sistema.

Máscara de Subrede

Insira as informações da máscara de subrede.

Gateway padrão

Insira os detalhes do gateway padrão.

Servidor DNS estático 1 e 2

Insira os endereços IP para configurar os servidores de DNS. Insira os
nomes de domínio a serem pesquisados para resolução de nomes de
host. O DNS traduz os nomes dos nós da rede em endereços.
Especifique esta preferência para usar DNS na resolução de nomes
de hosts como endereços IP.

Testar sua rede
Execute um teste de rede para verificar a conectividade do sistema de sala com a rede e o serviço de nuvem.
1. Usando o seu Phone HD, toque em Sistema> Admin.
2. Toque em Testar rede.
3. Toque em Executar teste. Os resultados do teste são exibidos.

Restauração das configurações de sistema
O seguinte procedimento restaura o sistema para seu estado padrão
1. Usando o seu Phone HD, toque em Sistema>Admin.
2. Toque em Restauração das configurações de rede.
3. Toque em Restaurar para redefinir todas as configurações de rede de volta para as configurações padrão.
O sistema é automaticamente reinicializado e a senha de administrador é redefinida para o valor padrão.
OBSERVAÇÃO: você também pode restaurar o sistema pressionando o botão de redefinição vermelho na parte posterior do sistema
Lifesize por 10 a 15 segundos.

Alterar o idioma
1. Usando o seu Phone HD, toque em Sistema.
2. Toque em Idioma.
3. Selecione seu idioma na lista. Os seguintes idiomas estão disponíveis no Lifesize Icons:
Inglês
Chinês (simplificado) (简体中文)
Chinês (tradicional) (繁體中文)
Tcheco (Čeština)
Holandês (Nederlands)
Finlandês (Suomi)
Francês (Français)
Alemão (Deutsch)
Italiano (Italiano)
Japonês (日本語)
Coreano (한국어)
Norueguês (Norsk)
Polonês (Polski)
Português (brasileiro) (PortuguêsBrasil)
Russo (Pусский)
Espanhol (Español)
Sueco (Svenska)

OBSERVAÇÃO: para alterar o idioma da interface do navegador da web do seu sistema, vá para Idioma.

Configurar seu firewall
Esta seção explica como configurar seus sistemas de vídeo Lifesize para passagem de firewall como um dispositivo autônomo H.323/SIP.
Se seu Icon estiver conectado ao Lifesize cloudbased service, consulte a ajuda online disponível aqui.

Configuração de chamadas e portas de mídia
Restringindo as portas reservadas

Poicionamento atrá de um firewall
A Lifesize recomenda que você posicione seu sistema atrás de um firewall. Use uma das seguintes opções:
DMZ com
endereço IP
público

Colocar o sistema de vídeo no DMZ permite que você atribua endereços IP públicos. Esta configuração torna mais fácil a conexão do seu sistema com sistemas de vídeo
públicos na Internet.

LAN privada
com NAT

Colocar seus sistemas de vídeo em uma LAN privada com NAT (Network Address Translation) oculta seus endereços IP privados, mas torna mais complicadas as chamadas
com sistemas fora da sua rede.

Porta de egurança
Os sistemas de vídeo Lifesize Icon são dispositivos de rede que oferecem diferentes serviços e protocolos para diferentes finalidades. Nem todos eles devem ser
acessíveis de fora de sua organização ou rede, como acesso a funções administrativas do dispositivo ou acesso ao terminal SSH. Para manter a segurança e ajudar a
evitar exploração ou ataques maliciosos não desejados, a Lifesize recomenda, pelo menos, o bloqueio do acesso externo ou de entrada às seguintes portas:
22 (SSH)
80 (HTTP)
443 (HTTPS)
554 (RTSP)
10008 (serviço REST API se o UVC Manager gerencia seu sistema)

A Lifesize recomenda que essas portas permaneçam abertas para acesso interno do administrador. Certifiquese de alterar a senha padrão de administrador, por
segurança.
OBSERVAÇÃO: altere a senha de administrador na interface da web em Preferências > Senhas. Você pode desabilitar o SSH e o acesso à web no sistema
em Preferências > Segurança.
Consulte a Filtragem antispam para obter mais informações sobre como evitar chamadas indesejáveis e incômodas.

Configuração de chamadas e portas de mídia
Para fazer chamadas para outros sistemas através do firewall, você precisa configurar o firewall para permitir tráfego de entrada e saída
para o sistema, da seguinte maneira:
Porta UDP 1719

Registro de gatekeeper.

Porta TCP 1720

Negociação de chamada H.323.

Porta UDP 5060

Negociação de chamada SIP.

Porta TCP 5060

Negociação de chamada SIP se a sinalização de TCP estiver habilitada para chamadas SIP.

Porta TCP 5061

Sinalização TLS em chamadas SIP se a sinalização TLS estiver habilitada.
OBSERVAÇÃO: TLS é o único transporte suportado para chamadas criptografadas.

Portas TCP
e UDP obrigatórias

Intervalo especificado em Preferências > Rede > Portas Reservadas.

Restringindo as portas reservadas
Para fazer chamadas para outros sistemas através do firewall, você precisa configurar o firewall para permitir tráfego de entrada e saída
para o sistema Lifesize pelas portas reservadas. Usuários fazendo chamadas através de um firewall com endereços IP públicos podem ter
áudio ou vídeo apenas em um sentido se o firewall não está adequadamente configurado para permitir tráfego de áudio e vídeo nos dois
sentidos.
Por padrão, os sistemas Lifesize se comunicam através de portas TCP e UDP no intervalo 60000  64999 para controle de vídeo, áudio,
apresentações e câmeras. Os sistemas Lifesize usam um subconjunto dessas portas durante uma chamada.
OBSERVAÇÃO: o número mínimo de portas necessárias é 100.
Para minimizar o número de portas UDP e TCP disponíveis para comunicação, restrinja o intervalo, inserindo valores em Preferências >
Rede > Portas reservadas. A Lifesize recomenda que o intervalo escolhido, se não for um subconjunto do intervalo padrão, comece em um
número de porta acima de 49151. O intervalo deve começar com um número par e terminar com um número ímpar, para incluir um número
par de portas no total. Para um intervalo que comece em 62000, defina o limite inferior como 62000 e o limite superior como 62099 para
alocar um intervalo de 100 portas, que é o mínimo.
OBSERVAÇÃO: alterar os valores em Portas reservadas faz com que o sistema reinicie.

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!

Usar seu sistema
Com o Lifesize Phone HD, você pode gerenciar conferências de áudio, web e video, bem como compartilhar sua tela, tornando ainda mais
fácil a colaboração com colegas e parceiros. A interface touchscreen vívida e responsiva proporciona o acesso rápido às funcionalidades
mais populares.

Faça uma chamada
1. Na Tela inicial, toque no ícone Chamar.
2. Toque no ícone Diretório .
3. Selecione a pessoa para chamar.
4. Selecione Discar como Vídeo ou Discar como Voz.
Localize e adicione contatos usando Recentes, Diretório ou Favoritos. Participe de uma reunião usando Reuniões. Use o Teclado para
discar um telefone diretamente.

Deligar áudio
Durante uma chamada, toque no ícone Silenciar áudio .
As luzes do Lifesize Phone HD ficam vermelhas quando o áudio é silenciado.

ncerrar uma chamada
Toque no ícone Encerrar .
Existem várias maneiras para encerrar uma chamada. Você pode remover a si mesmo ou um ou mais dos participantes na chamada.

Iniciar uma apreentação
Durante uma chamada, toque no ícone Apresentar .
Durante uma chamada, toque no ícone Layout para opções de layout da tela. Para encerrar o modo de apresentação, toque no ícone
Apresentar .
Você pode compartilhar a sua tela, não importa se você está em uma chamada de vídeo ou em uma apresentação para outras pessoas na
sala de conferências.

Ajutar volume
Durante uma chamada, toque no ícone Volume .Ajuste o volume com o controle deslizante.
Para ajustar o volume antes de iniciar uma chamada, toque no ícone Iniciar na tela inicial para acessar o ícone Volume.

Deligar vídeo
1. Durante uma chamada, toque no ícone Mais .
2. Toque no ícone Silenciar vídeo .

Mover a câmera
Durante uma chamada, deslize para a esquerda e toque no ícone Câmera .
Caso deseje mover a câmera antes de realizar uma chamada, toque no ícone Câmera na Tela inicial.
Reposicione/ajuste o zoom da câmera usando os controles.
Você pode adicionar uma predefinição pressionando e segurando um número na barra Predefinições .

Hailitar Não perture
1. Durante uma chamada, toque no ícone Mais .
2. Toque no ícone Não perturbe .

Gravar uma chamada
1. Durante uma chamada, toque no ícone Gravar.
2. Selecione a pessoa que será proprietária da gravação.
OBSERVAÇÃO:é necessário ter o Lifesize Record and Share para gravar uma chamada.

Idioma
Toque no ícone Idioma para alterar o idioma.

OBSERVAÇÃO:é necessário ter o Lifesize Record and Share para gravar uma chamada.

Idioma
Toque no ícone Idioma para alterar o idioma.

Admin
Toque no ícone Administrador para acessar as configurações adicionais de administrador.
Configurações de rede para modificar as configurações de rede, incluindo o endereço IP e o servidor DHCP
Teste de rede verifica a conectividade do sistema de sala à sua rede e ao serviço Lifesize
Restaurar configurações de rede restaura as configurações de rede para os valores padrão e o sistema solicita um endereço do servidor
DHCP
Restaurar configurações de sistema restaura as configurações do sistema para os valores padrão. Depois que a restauração estiver
concluída, você será conduzido pela configuração do sistema novamente.

Controle rápido
Vários gestos foram adicionados ao Lifesize Phone HD conectado a um sistema Lifesize Icon. Você precisa estar em uma ligação para
usar esses gestos.
Tocar dois dedos em qualquer tela silencia ou cancela o silenciamento
Deslizar dois dedos para cima em qualquer tela aumenta o volume em 10%
Deslizar dois dedos para baixo em qualquer tela diminui o volume em 10%
Deslizar três dedos e manter em qualquer tela move a câmera local na direção indicada
Tocar quatro dedos em qualquer tela o levará para as opções do Sistema

Chamadas
Faça uma chamada
Use o Teclado para discar um telefone diretamente.
No diretório:
1. Na Tela inicial, toque no ícone Chamar .
2. Toque no ícone Diretório .
3. Selecione a pessoa para chamar.
4. Selecione Discar como vídeo..
Nos seus Favoritos:
1. Na Tela inicial, toque no ícone Chamar .
2. Toque no ícone Favoritos .
3. Selecione a pessoa para chamar.
4. Selecione Discar como Vídeo ou Discar como Voz.

ncerrar uma chamada
Toque no ícone Encerrar .

Ajutar volume
Durante uma chamada, toque no ícone Volume .Ajuste o volume com o controle deslizante.
Para ajustar o volume antes de iniciar uma chamada, toque no ícone Iniciar na tela inicial para acessar o ícone Volume.

Deligar áudio
Durante uma chamada, toque no ícone Silenciar áudio .
As luzes do Lifesize Phone HD ficam vermelhas quando o áudio é silenciado.

Mover a câmera
Durante uma chamada, deslize para a esquerda e toque no ícone Câmera .
Caso deseje mover a câmera antes de realizar uma chamada, toque no ícone Câmera na Tela inicial.
Reposicione/ajuste o zoom da câmera usando os controles.
Você pode adicionar uma predefinição pressionando e segurando um número na barra Predefinições .

Hailitar Não perture
1. Durante uma chamada, toque no ícone Mais .
2. Toque no ícone Não perturbe .

Gravar uma chamada
1. Durante uma chamada, toque no ícone Gravar .
2. Caso seja solicitado, selecione a pessoa que será proprietária da gravação. OBSERVAÇÃO: quando você liga para uma reunião,
o proprietário da reunião é o proprietário da gravação.
OBSERVAÇÃO:é necessário ter o Lifesize Record and Share para gravar uma chamada.

Levantar a mão
1. Durante uma chamada, toque no ícone Levantar a mão para indicar ao organizador ou moderador da reunião que você quer fazer
uma pergunta ou comentário. O botão indicará que "Sua mão está levantada".
2. Toque em Abaixar a mão para abaixar a mão.
OBSERVAÇÃO: os sistemas de sala são participantes da reunião. Para a moderação de reuniões, use o aplicativo Lifesize.

OBSERVAÇÃO: os sistemas de sala são participantes da reunião. Para a moderação de reuniões, use o aplicativo Lifesize.

Apresentar sua tela
Durante uma chamada, toque no ícone Apresentar .
Durante uma chamada, toque no ícone Layout para opções de layout da tela. Para encerrar o modo de apresentação, toque no ícone
Apresentar .
Você pode compartilhar a sua tela, não importa se você está em uma chamada de vídeo ou em uma apresentação para outras pessoas na
sala de conferências.
Para encerrar o modo de apresentação, toque no ícone Apresentar .
Os administradores podem desabilitar apresentações automáticas em Preferências > Sistemas. O padrão é habilitado.
Se seu sistema de vídeo já estiver recebendo uma apresentação, você não poderá conectar um laptop e iniciar sua própria apresentação
sem primeiro interromper a apresentação atual para todos os participantes.
Layouts
Selecione entre as seguintes opções de layout durante uma chamada:
A entrada da apresentação e o vídeo remoto aparecem lado a lado.

A entrada da apresentação e o vídeo de vários participantes da chamada aparecem. Esse layout está disponível com chamadas de bridge integradas a
partir de Reuniões. Para bridges que não são integradas, selecione<ou>para escolher um layout.

A entrada da apresentação aparece.

O vídeo do lado remoto aparece.

Se a chamada de vídeo não suportar apresentações simultâneas com vídeo, o sistema de vídeo automaticamente trocará as entradas
primária e da apresentação para enviar a apresentação. A ponta local mostra tanto a entrada da câmera quanto da apresentação, e a
remota mostra apenas a apresentação.

Ah não, página não encontrada!
Pedimos desculpas, mas a página solicitada desapareceu.
Bem, "desapareceu" pode ser um pouco forte; talvez ela só esteja escondida, então sugerimos que você
use nossa página de pesquisa ou os links no rodapé abaixo para encontrar a informação que está
procurando.
Obrigado por visitar!
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