
 

Telefone de conferência IP Cisco Unified IP 8831 
para controlo de chamadas de terceiros – 
Manual de iniciação rápida

Obrigado por escolher o Telefone de conferência IP Cisco Unified IP 8831 para controlo de chamadas 
de terceiros. Este manual descreve como instalar o seu telefone e como efetuar algumas tarefas básicas. 
As funcionalidades disponíveis no seu telefone dependem do tipo de sistema ao qual o seu telefone está 
ligado. O sistema telefónico pode não fornecer todas as funcionalidades mencionadas neste documento. 
Contacte o administrador do seu sistema telefónico em caso de dúvidas acerca das funcionalidades do 
telefone.

Conteúdo da embalagem

• Base de som (com microfone incorporado)

• Unidade de controlo do ecrã (DCU)

• Cabo Ethernet RJ-45

Nota Pode ser utilizado um microfone com fios ou sem fios (com carregador) com o telefone de conferência. 
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1 Instalar o Telefone de conferência IP Cisco Unified IP 8831 
para controlo de chamadas de terceiros

Figura 1 Vista inferior da Base de som

1 Porta do cabo de rede

2 Ligação à alimentação externa

3 Porta USB da Unidade de controlo do ecrã (DCU). Liga a DCU à base.

Nota Prima com firmeza para encaixar a conta de ferrite entre os pinos 
do cabo.

4 Tomada de microfone da extensão com fios

5 Porta de cabo em “daisy chain”. Liga duas unidades de Base de som no 
Modo ligado.
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  Instalar o Telefone de conferência IP Cisco Unified IP 8831 para controlo de chamadas de terceiros
Utilize estes procedimentos para instalar o telefone e ligá-lo à sua rede.

Passo 1 Vire a Base de som ao contrário para expor as portas na parte posterior da unidade.

Passo 2 Ligue a Unidade de controlo do ecrã (DCU) à Base de som.

Passo 3 Se estiver a utilizar um microfone externo, ligue-o a uma das tomadas de microfone.

Nota Pode ligar 2 microfones com fios à Base de Som.

Passo 4 Se estiver a utilizar uma fonte de alimentação externa, introduza uma extremidade do cabo de 
alimentação numa tomada e a outra extremidade à porta de alimentação na Base de som.

Passo 5 Ligue o telefone à rede:

• Através de uma ligação Ethernet – introduza uma extremidade do cabo Ethernet na porta de rede 
na estrutura do telefone identificada com “SW”. Introduza a outra extremidade do cabo Ethernet 
no dispositivo adequado da sua rede, por exemplo, um comutador de rede.

• Através de uma ligação sem fios – pode utilizar uma Cisco WBPN Wireless-N Bridge com o 
telefone IP para criar uma ligação sem fios entre o telefone e a rede. Consulte a documentação 
sobre a WBPN em Cisco.com para obter mais informações. A secção “Documentação 
relacionada” inclui hiperligações para a área de documentação em Cisco.com.

Passo 6 Se estiver a utilizar 2 Bases de som, estas devem estar ligadas em “daisy chain”. (Ligue o cabo em “daisy 
chain” à porta do cabo em “daisy chain” das Bases de som.)

Nota A DCU deve estar ligada apenas à unidade principal (Base de som com tomada de parede, DCU 
e cabo de rede) de uma “daisy chain”.
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2 Hardware e botões do telemóvel

O telefone de conferência tem dois componentes principais:

• Unidade de controlo do ecrã (DCU)

• Base de som

Para além disso, é possível adicionar a ou utilizar os seguintes kits de extensão opcionais com o telefone 
de conferência:

• Kit de extensão de microfone com fios

• Kit de extensão de microfone sem fios e carregador

A tabela seguinte identifica os botões e o hardware da Base de som, da Extensão do microfone sem fios 
e da DCU.
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Tabela 1 Botões e hardware nos componentes do telefone 

Item Descrição

1 LED da Base de som Três indicadores LED fornecem informações do estado da 
chamada

2 Botão silenciar da Base de som Botão silenciar retroiluminado

3 Botão silenciar do microfone 
de extensão

Botão silenciar retroiluminado

4 LED de extensão sem fios Fornece informações de estado

5 Botão silenciar da DCU Uma retroiluminação a vermelho indica que uma chamada 
está em silêncio.

6 Botão de chamada da DCU Botão de chamada LED retroiluminado
4
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  Hardware e botões do telemóvel
Unidade de controlo do ecrã
A Unidade de controlo do ecrã (DCU) está ligada à Base de som através de um conector micro USB.

Pode utilizar a figura e a tabela abaixo para identificar os botões e o hardware na DCU.
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  Hardware e botões do telemóvel
Tabela 2 Botões e teclas de função da Unidade de controlo do ecrã 

Item Descrição

1 Ecrã do telefone Ecrã LCD que apresenta os menus e as funcionalidades 
do telefone de conferência.

Se o telefone de conferência estiver num estado offline, 
o ecrã inativo apresenta a mensagem “O telefone não 
está registado” e a tecla de função Aplicações 
permanece disponível.

2 Teclas de função Quatro teclas programáveis.

3 Barra de navegação com a tecla 
Selecionar

Barra de navegação bidirecional e tecla Selecionar que 
lhe permite deslocar-se nos menus e selecionar itens no 
ecrã.

4 Botão de chamada Botão de chamada LED retroiluminado

Prima esta tecla para:

• Ficar fora do descanso

• Atender uma chamada recebida

• Obter um tom de marcação para iniciar uma 
chamada

• Retomar uma chamada

• Libertar uma chamada

5 Teclado Permite-lhe marcar números de telefone e introduzir 
letras.

6 Botão silenciar Alterna a funcionalidade de Silenciar. Uma 
retroiluminação a vermelho indica que uma chamada 
está em silêncio.

7 Tecla oscilante de volume Interruptor oscilante bidirecional que aumenta o 
volume do altifalante.
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3 Tarefas comuns do telefone
Esta tabela lista tarefas de ecrã do telefone comuns.

Tabela 3 Tarefas de ecrã do telefone comuns 

Fazer uma chamada Prima  ou NovaCh. Pode fazer isto antes ou depois 
de marcar.

Atender uma chamada Prima  ou Atender.

Terminar chamada Prima Terminar chamada.

Remarcar Prima ReMarc.

Silenciar estação de conferências Prima  na Base de som, na DCU ou no microfone.

Ver histórico de chamadas Prima Aplicações e selecione o Histórico de chamadas. 
Para marcar, destaque uma lista e, em seguida, prima 
Marcar.

Espera/Retomar chamada Prima Espera. Para retomar uma chamada, prima  
ou Retomar.

Transferir chamada para um 
número novo

Prima Transferir, introduza o número e, em seguida, 
prima Transferir.

Começar uma chamada em 
conferência padrão (ad hoc)

Prima Confrn, marque um participante e prima Confrn.

Desviar todas as chamadas Prima DsvTdCh.

Participar Numa chamada em conferência, prima Partic. para 
manter as outras partes na chamada e desligar-se.
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4 Ícones do ecrã do telefone e definições de teclas de 
função

Tabela 4 Ícones do ecrã do telefone

Estados de linhas e chamadas

Chamada em espera

Chamada estabelecida

Chamada recebida

No descanso

Fora do descanso

Linha partilhada em utilização

Outras funcionalidades

Opção selecionada

Modo ligado

Encriptado

Microfone ligado
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  Ícones do ecrã do telefone e definições de teclas de função
Figura 2 Esquema do ecrã do telefone

Item Descrição

1 Cabeçalho Apresenta a data, a hora e o número do diretório atual. Apresenta o 
nome do menu quando aplicável.

2 Detalhes da linha e 
outras informações do 
telefone

Apresenta a etiqueta da linha, detalhes da chamada e mensagens de 
estado, como chamadas perdidas, mensagens em espera e 
informações de desvio de linha.

3 Ícone do estado da 
chamada

Indica o estado de uma chamada, como a tocar, em espera, 
encriptada ou estabelecida.

4 Etiquetas de teclas de 
função

Apresenta teclas de função para funções ou ações atualmente 
disponíveis.

5,6 Ícones de 
funcionalidades

Estes ícones são apresentados quando uma função associada, como 
microfones de extensão (5) ou o Modo de ligação (6), está ligada.

Tabela 5 Definições das teclas de função

Atender Atender chamada recebida

Aplicações Aceder a aplicações do telefone e a menus de definições do telefone

Cancelar Interromper operação atual

Confrn Criar chamada em conferência

Contactos Aceder ao menu de contactos para ver os contactos da lista de endereços pessoal ou 
da empresa

Terminar 
chamada

Terminar chamada ativa

DsvTdCh Desviar todas as chamadas recebidas

Espera Colocar a chamada ativa em espera

Mais Visualizar teclas de função adicionais

NovaCh. Fazer nova chamada sem desligar da chamada atual

ReMarc. Remarcar o último número marcado

Retomar Retomar chamada em espera

Transferir Transferir chamada

DND Não interromper

Bxfer Efetuar uma transferência de chamada cega (transferir sem falar com a pessoa para 
quem a chamada é transferida)

Partic. Numa chamada em conferência, desligar-se de uma chamada, mas manter as outras 
partes na chamada
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5 Documentação relacionada
Utilize as secções seguintes para obter informações relacionadas.

Documentação do telefone IP série 8800 da Cisco
Consulte as publicações específicas do seu idioma, modelo de telefone e versão do Cisco Unified 
Communications Manager. Navegue a partir do seguinte URL da documentação:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-s
upport-series-home.html

Documentação do Cisco Unified Communications Manager
Consulte o Manual de documentação do Cisco Unified Communications Manager e outras publicações 
que são específicas da versão do Cisco Unified Communications Manager. Navegue a partir do seguinte 
URL da documentação:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmana
ger/tsd-products-support-series-home.html 

Documentação do Cisco Business Edition 6000
Consulte o Manual de documentação do Cisco Business Edition 6000 e outras publicações específicas 
da versão do Cisco Business Edition 6000. Navegue a partir do seguinte URL:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/business-edition-6000/tsd-products-support-
series-home.html

Política de suporte de firmware do telefone IP da Cisco
Para mais informações sobre a política de suporte para telefones IP da Cisco, consulte 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7900-series/116684-t
echnote-ipphone-00.html.

Documentação, pedidos de serviço e informações adicionais
Para informações sobre a obtenção de documentação, envio de um pedido de serviço e recolha de 
informações adicionais, consulte a Documentação das Novidades dos produtos Cisco mensal, que 
também lista toda a documentação técnica nova e revista da Cisco em:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Subscreva a Documentação das Novidades dos produtos Cisco como um feed Really Simple Syndication 
(RSS) e defina o fornecimento do conteúdo diretamente para o seu ambiente de trabalho com uma 
aplicação de leitor. Os feeds RSS são um serviço gratuito e a Cisco suporta atualmente a versão 2.0 
do RSS.
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