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C A P Í T O L 1
Accessoris per al telèfon IP sense fil de Cisco

• Accessoris compatibles, a la pàgina 1
• Directrius d'accessoris, a la pàgina 2
• Documentació del telèfon IP sense fil de la sèrie 882x de Cisco, a la pàgina 3
• Informació general sobre seguretat dels productes Cisco, a la pàgina 3

Accessoris compatibles
Podeu fer servir diversos accessoris amb el telèfon IP sense fil de la sèrie 882x de Cisco. Alguns accessoris
són productes de Cisco i altres accessoris són productes de tercers.

El Telèfon IP sense fil 8821-EX de Cisco no s’ha provat amb auriculars amb cable i Bluetooth en llocs
perillosos.

Nota

Per obtenir una llista d'accessoris compatibles i números de part de Cisco, consulteu Números de part
d'accessoris de Cisco, a la pàgina 26.

Novetats i modificacions

Novetats i modificacions per a Funda de silicona per al Telèfon IP sense fil 8821 de Cisco
S'han realitzat les actualitzacions següents al document.

DescripcióFunció

Les seccions següents són noves o s'han actualitzat:

• Funda de silicona, a la pàgina 22

• Números de part d'accessoris de Cisco, a la
pàgina 26

Funda de silicona per al Telèfon IP sense fil 8821 de
Cisco

S'han actualitzat les seccions següents:

• Cables del telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX
de Cisco, a la pàgina 24

Cordó del telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de
Cisco
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Novetats i canvis de la informació de suport del telèfon IP sense fil 8821-EX
S'han realitzat les actualitzacions següents al document.

DescripcióFunció

Bateries, a la pàgina 5

Carregadors d'escriptori, a la pàgina 12

Multicarregadors, a la pàgina 16

Telèfon IP sense fil 8821-EX de Cisco Suport

Identificació de bateria malmesa, a la pàgina 7

Bateries, a la pàgina 5

Actualització de la informació de la bateria

Informació nova i modificada per a la versió 11.0(5)SR1 del microprogramari
S'han realitzat les actualitzacions següents al document.

DescripcióFunció

Bateries, a la pàgina 5Actualitzacions menors

Novetats i modificacions per a la versió de firmware 11.0(5)
A la taula següent es descriuen els canvis en aquest document en relació amb la versió del microprogramari
11.0(5).

S'ha ajornat la publicació del microprogramari 11.0(5) del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco. Les característiques
de la versió estan disponibles a les versions posteriors del microprogramari.

Nota

ActualitzacionsNom de la funció

Bateries, a la pàgina 5

Carregadors d'escriptori, a la pàgina 12

Multicarregadors, a la pàgina 16

Números de part d'accessoris de Cisco, a la pàgina 26

Nous carregadors per al Telèfon IP sense fil
8821 de Cisco

Directrius d'accessoris
Seguiu aquestes directrius quan feu servir accessoris amb el telèfon IP sense fil de la sèrie 882x de Cisco:

• Feu servir només carregadors, bateries i accessoris aprovats pel fabricant del telèfon. L’ús de carregadors,
bateries i accessoris no aprovats pot ser perillós i invalida la garantia del telèfon.

• No adheriu un clip a la part posterior del telèfon ni inseriu un clip entre el telèfon i la tapa de la bateria,
ja que pot danyar la bateria.
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• Quan desconnecteu el cable d'alimentació de qualsevol accessori, agafeu l'endoll i tireu d'ell. No tireu
del cable.

• Manteniu els accessoris fora de l’abast dels nens petits.

• Netegeu el telèfon amb un drap suau i sec o una tovallola humida.

• El telèfon és resistent a la pols i als vessaments, però podeu protegir-lo amb una funda.

El Telèfon IP sense fil 8821-EX de Cisco no s’ha provat amb auriculars amb cable i Bluetooth en llocs
perillosos.

Nota

Informació important de seguretat dels auriculars
So d'alta pressió: no escolteu nivells de volum elevat durant llargs períodes per evitar possibles
danys auditius.

Quan connecteu els auriculars, reduïu el volum de l'altaveu dels auriculars abans de posar-vos-els. Si recordeu
reduir el volum abans de treure-us els auriculars, el volum inicial serà més baix quan torneu a connectar els
auriculars.

Tingueu en compte el vostre entorn. Quan feu servir els auriculars, es poden bloquejar sons externs importants,
especialment en casos d'emergència o en entorns sorollosos. No feu servir els auriculars mentre conduïu. No
deixeu els auriculars o els cables dels auriculars en una zona on les persones o les mascotes puguin ensopegar-hi.
Superviseu sempre els nens que estiguin a prop dels auriculars o dels cables dels auriculars.

Documentació del telèfon IP sense fil de la sèrie 882x de Cisco
Consulteu publicacions específiques per al vostre idioma, model de telèfon i el sistema de control de trucades.
Navegueu des de la URL de documentació següent:

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

La guia d'implementació es troba a l'URL següent:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-implementation-design-guides-list.html

Informació general sobre seguretat dels productes Cisco
Aquest producte conté funcions criptogràfiques i està subjecte a les lleis dels Estats Units i a les lleis locals
en tot allò referent al control d'importacions, exportacions, transferències i ús. El subministrament de productes
criptogràfics de Cisco no implica l’autoritat per part de tercers per importar, exportar, distribuir o utilitzar el
xifratge. Els importadors, exportadors, distribuïdors i usuaris són responsables del compliment de les lleis
dels Estats Units i del país local. L'ús d'aquest producte comporta l'acceptació del complement de les lleis i
normatives aplicables. Si no podeu complir les lleis dels Estats Units i locals, retorneu aquest producte
immediatament.
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Trobareu més informació relativa a les normatives d'exportació dels Estats Units a http://www.bis.doc.gov/
index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.
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C A P Í T O L 2
Accessoris de Cisco

• Bateries, a la pàgina 5
• Adaptador d'alimentació CA del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco, a la pàgina 8
• Cable USB, a la pàgina 11
• Carregadors d'escriptori, a la pàgina 12
• Multicarregadors, a la pàgina 16
• Fundes de transport, a la pàgina 20
• Funda de silicona, a la pàgina 22
• Altres accessoris, a la pàgina 24
• Números de part d'accessoris de Cisco, a la pàgina 26
• Especificacions del carregador d'escriptori, a la pàgina 29
• Especificacions del carregador múltiple, a la pàgina 31

Bateries
El vostre telèfon inclou una bateria de ions de liti i podeu demanar bateries de recanvi.

Podeu trobar les instruccions d'instal·lació de la bateria a la Guia d'usuari del telèfon IP sense fil 8821 i
8821-EX de Cisco.

Feu servir només bateries aprovades. L’ús de bateries no aprovades pot ser perillós i invalida la garantia del
telèfon.

Precaució

La bateria totalment carregada ofereix aquestes hores de servei:

• Fins a 11,5 hores de temps de trucada (depèn del microprogramari del telèfon i la versió del carregador)

La taula següent mostra les diferències en el temps de trucada quan feu servir:

• Els Carregador d’escriptori del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco i Multicarregador del telèfon IP
sense fil 8821 de Cisco nous de 4,35 V

• El Carregador d'escriptori del telèfon IP sense fil 8821-EX de Cisco i Multicarregador del telèfon
IP sense fil 8821-EX de Cisco
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Taula 1: Comparació de temps de trucada

Carregador d'escriptori
del telèfon IP sense fil
8821-EX de Cisco i
Multicarregador del
telèfon IP sense fil
8821-EX de Cisco

Carregador d’escriptori
del telèfon IP sense fil
8821 de Cisco i
Multicarregador del
telèfon IP sense fil 8821
de Cisco nou

Carregador d’escriptori
del telèfon IP sense fil
8821 de Cisco i
Multicarregador del
telèfon IP sense fil 8821
de Cisco originals

Condició

9,5 hores9,5 hores9,5 horesTelèfon carregat al
carregador, amb
adaptador de paret o amb
USB

Telèfon que executa el
microprogramari versió
11.0(4)SR3 o posterior

9,5 hores11,5 hores11,5 horesTelèfon carregat al
carregador, amb
adaptador de paret o amb
USB

Telèfon que executa el
microprogramari versió
11.0(5) o posterior

9,5 hores11,5 hores9,5 horesBateria de recanvi
carregada a la ranura de
càrrega

• Fins a 145 hores de temps d'espera

La durada de la bateria depèn de diversos factors, incloent:

• Temps engegat: la durada de la bateria es redueix quan el telèfon està engegat. Les trucades, els missatges,
l’ús d'aplicacions, l’ús de Bluetooth i les accions com la navegació per menú usen energia.

• Mode d'anàlisi: el telèfon es pot configurar per analitzar els punts d'accés de tres formes diferents (contínua,
automàtica, AP simple). Si el telèfon fa servir els modes Continu o Anàlisi automàtica, necessita mes
energia, la qual cosa redueix el temps de trucada.

El cicle de vida esperat per a una bateria és de dos anys. Basant-se en l'ús mitjà, això equival a unes 500
càrregues. Podeu consultar la data impresa a la bateria per calcular l'antiguitat de la bateria. Us recomanem
que substituïu la bateria quan arribi al final de la vida.

Precaució

Si necessiteu més temps de trucada, us serà pràctic disposar d’una bateria de recanvi carregada.

Per a les especificacions de la bateria, consulteu el Full de dades del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco i el
Full de dades de telèfon IP sense fil 8821-EX de Cisco a http://www.cisco.com/c/en/us/products/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html
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Temes relacionats
Números de part d'accessoris de Cisco, a la pàgina 26

Identificació de bateria malmesa
La bateria del telèfon pot desenvolupar signes físics de danys. Els signes físics inclouen:

• Bony

• Corbament

• Tapes finals trencades

Us recomanem que comproveu la bateria i el compartiment de la bateria per veure si hi ha signes físics de
danys quan substituïu la bateria.

Nota

Bateria amb un bony

Identificació

• La bateria no queda plana damunt d'una taula. Pot balancejar-se si toqueu les cantonades.

• La bateria instal·lada no queda plana al compartiment de la bateria.

• La coberta posterior no està completament tancada (especialment al mig de la tapa).

• La bateria no cau del compartiment de la bateria quan intenteu treure-la. Potser penseu que heu de fer
palanca per treure la bateria del compartiment.

No intenteu fer palanca per treure la bateria del compartiment.Precaució

Exemples

La imatge següent mostra una bateria amb un bony des de l'extrem.

La imatge següent mostra una altra bateria amb un bony.

La imatge següent mostra una bateria amb un bony al compartiment de la bateria. Observeu que la bateria no
està enrasada amb les parets del compartiment al voltant del perímetre de la bateria.
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La imatge següent mostra la mateixa bateria amb un bony quan es posa la coberta. Observeu que la meitat de
la coberta està arquejada. Les tanques al mig de la coberta no es connectaran fàcilment.

La bateria també pot inflar-la al llarg de la longitud o l'amplada, la qual cosa en dificulta l'extracció. No
utilitzeu cap instrument per treure la bateria.

Bateria corbada

Identificació

La bateria no queda plana damunt d'una taula. Pot balancejar-se si toqueu les cantonades.

Exemple

Les tapes finals estan trencades o malmeses

Identificació

Les tapes de plàstic als extrems de la bateria no estan degudament acoblades.

Exemple

Adaptador d'alimentació CA del telèfon IP sense fil 8821 de
Cisco

L'adaptador d'alimentació CA del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco us permet carregar ràpidament la bateria
del telèfon. Podeu fer servir el telèfon mentre esteu carregant la bateria. Quan feu una comanda del telèfon,
assegureu-vos de fer la comanda de l'adaptador d'alimentació a la vostra regió.
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La bateria triga aproximadament 3 hores en recarregar-se fent servir l'adaptador d'alimentació de CA.

Feu servir només fonts d'alimentació CA especificades per Cisco per al telèfon IP sense fil de la sèrie 882x
de Cisco.

Precaució

Temes relacionats
Números de part d'accessoris de Cisco, a la pàgina 26

Preparació de l’adaptador de corrent
L’adaptador de corrent del telèfon és compacte. Abans d’utilitzar l’adaptador de corrent, cal que en desplegueu
les puntes. Després d’utilitzar l’adaptador de corrent, en podeu plegar les puntes.

És possible que l’adaptador de corrent de la vostra zona també requereixi un altre clip perquè l’adaptador es
pugui connectar a la presa de corrent.

Procediment

Pas 1 Agafeu una punta per l’extrem amb els dits i estireu-la cap amunt fins que encaixi.

Pas 2 (Opcional) Instal·leu el clip d’alimentació internacional.
Pas 3 (Opcional) Abans de tancar l’adaptador, traieu-ne el clip d’alimentació internacional.
Pas 4 (Opcional) Aguanteu la palanca de la part superior de l’adaptador cap avall i pressioneu les puntes cap avall

per tancar l’adaptador.
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Càrrega de la bateria amb la font d’alimentació de CA
Podeu carregar el telèfon amb una font d’alimentació de corrent altern. Quan feu servir la font d’alimentació
per carregar el telèfon, la bateria pot trigar fins a 3 hores a carregar-se del tot.

El connector ample del cable USB es connecta amb el telèfon mitjançant imants per mantenir-lo fix. Té unes
clavilles que cal que alineeu correctament. Si agafeu el telèfon mirant cap a vós, veureu la icona de la bateria
del connector.

No carregueu el telèfon en un entorn perillós.

No carregueu el telèfon si està mullat.

Precaució

Abans de començar

Us caldrà el cable d’alimentació USB que ve amb el telèfon.

Cal que prepareu l’adaptador de corrent per fer-lo servir com es descriu a Preparació de l’adaptador de corrent,
a la pàgina 9.
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Procediment

Pas 1 Connecteu el cable USB a la part inferior del telèfon amb els pins alineats.
Pas 2 Connecteu el cable USB a l’adaptador de corrent.
Pas 3 Connecteu l’adaptador de corrent a un endoll.

Cable USB
Podeu connectar el telèfon a l'ordinador mitjançant un cable USB especial.

El connector ample del cable USB es connecta amb el telèfon mitjançant imants per mantenir-lo fix. Té unes
clavilles que cal que alineeu correctament. Si agafeu el telèfon mirant cap a vós, veureu la icona de la bateria
del connector.

Temes relacionats
Números de part d'accessoris de Cisco, a la pàgina 26

Carregueu la bateria amb el cable USB i un port USB a l'ordinador
Podeu carregar el telèfon amb l’ordinador. Quan feu servir l’ordinador per carregar el telèfon, la bateria pot
trigar fins a 6 hores a carregar-se del tot.

El connector ample del cable USB es connecta amb el telèfon mitjançant imants per mantenir-lo fix. Té unes
clavilles que cal que alineeu correctament. Si agafeu el telèfon mirant cap a vós, veureu la icona de la bateria
del connector.
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No carregueu el telèfon en un entorn perillós.

No carregueu el telèfon si està mullat.

Precaució

Procediment

Pas 1 Connecteu el connector llarg del cable USB a la part inferior del telèfon amb les clavilles alineades.
Pas 2 Connecteu l’altre extrem al port USB de l’ordinador.

Carregadors d'escriptori
Podeu fer servir el Carregador d’escriptori del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco per carregar el Telèfon IP
sense fil 8821 de Cisco i la bateria del telèfon de recanvi. El carregador funciona amb alimentació CA o des
d'una bateria de recanvi carregada. Es pot assegurar amb un bloqueig amb clau estàndard d'ordinador portàtil.
Aquest carregador disposa d'una etiqueta a la part posterior per mostrar la tensió màxima (4,35 V).

Podeu fer servir el Carregador d'escriptori del telèfon IP sense fil 8821-EX de Cisco per carregar el Telèfon
IP sense fil 8821-EX de Cisco i la bateria del telèfon de recanvi. El carregador funciona amb alimentació CA
o des d'una bateria de recanvi carregada. Es pot assegurar amb un bloqueig amb clau estàndard d'ordinador
portàtil. El carregador té el mateix aspecte que Carregador d’escriptori del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco
amb l'excepció que mostra el gràfic de Telèfon IP sense fil 8821-EX de Cisco i no té l'etiqueta de voltatge.

La figura següent mostra el carregador amb un telèfon.

Figura 1: Telèfon IP sense fil 8821 de Cisco i Carregador d’escriptori del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco

El Carregador d’escriptori del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco només pot carregar el Telèfon IP sense fil
8821 de Cisco i una bateria de recanvi per a aquest telèfon. No podeu carregar el Telèfon IP sense fil 8821-EX
de Cisco o les seves bateries de recanvi al Carregador d’escriptori del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco.

Precaució
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12

Accessoris de Cisco
Carregadors d'escriptori



En aquest document, el terme carregador d'escriptori fa referència a ambdós carregadors.

Si el telèfon porta un estoig protector, no cal que el traieu per carregar el telèfon al carregador d’escriptori.
Adapteu el carregador perquè encaixi amb el telèfon.

Podeu utilitzar un adaptador USB a Ethernet (motxilla) per connectar el carregador d'escriptori a Ethernet
només per al subministrament automàtic de perfils Wi-Fi i per a la inscripció de certificats. No podeu fer
servir la motxilla per fer trucades de veu a través d'Ethernet. Per obtenir més informació sobre el port USB,
consulteu Cisco Wireless IP Phone 8821 and 8821-EX Administration Guide (Guia d’administració dels
telèfons IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco).

No feu servir carregadors o el mode de mans lliures en atmosferes potencialment explosives.

No carregueu el telèfon si està mullat.

Precaució

Altaveu integrat

El carregador inclou un altaveu que podeu utilitzar mentre el telèfon estigui acoblat. Feu servir els botons de
volum del telèfon per controlar el volum de l'altaveu i el botó Silenci del carregador pròpiament. Quan l’altaveu
estigui silenciat, el botó Silenci s’il·lumina en vermell.

Indicacions de càrrega del telèfon

Quan poseu el telèfon al carregador, el telèfon indica que la bateria s'està carregant amb el LED vermell de
la part superior del telèfon. Si s’activa el telèfon quan l’hàgiu posat al carregador, veureu un missatge a la
pantalla. Si el telèfon està apagat o la bateria és massa feble, apareixerà una icona a la pantalla. Quan la bateria
està carregada, el LED s’il·lumina en verd.

Indicacions de càrrega de la bateria de recanvi

Podeu carregar una bateria de recanvi al port de càrrega addicional qui hi ha darrere del port de càrrega
principal del telèfon. Quan poseu una bateria de recanvi al carregador, el LED de la bateria (a la dreta el
telèfon) s'il·lumina per mostrar l'estat de la càrrega:

• Vermell: la bateria de recanvi s'està carregant.

• Verd: la bateria de recanvi està del tot carregada.

Temes relacionats
Especificacions del carregador d'escriptori, a la pàgina 29
Números de part d'accessoris de Cisco, a la pàgina 26

Configuració del carregador d’escriptori
Heu de col·locar el carregador d’escriptori en una superfície de treball estable.

Abans de començar

Necessiteu el cable que ve amb el carregador. Aquest cable té un endoll en un extrem i un connector USB a
l’altre.

Necessiteu l’adaptador de corrent que ve amb el telèfon.

Guia d’accessoris de la sèrie de telèfons IP sense fil 882x de Cisco
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Procediment

Pas 1 Connecteu l’extrem d’endoll del cable al carregador d’escriptori.
Pas 2 Connecteu l’extrem USB del cable a l’adaptador de corrent, i l’adaptador de corrent a la presa de corrent.

Càrrega del telèfon amb el carregador d’escriptori
Sabreu que el telèfon s’està carregant al carregador quan el LED del telèfon s’il·lumini en vermell i surti un
missatge o una icona a la pantalla del telèfon. Quan la bateria estigui del tot carregada, el LED s'il·luminarà
en verd. El telèfon pot trigar fins a 3 hores a recarregar-se.

Si el telèfon porta un estoig protector, no cal que el traieu per carregar el telèfon al carregador d’escriptori.
Adapteu el carregador perquè encaixi amb el telèfon.

Quan col·loqueu el telèfon al carregador, comproveu que les clavilles de càrrega a la part inferior del telèfon
estiguin ben alineades amb el connector del carregador. Quan el telèfon està ben col·locat al carregador,
s’aguanta al lloc per mitjà d’imants. Si el LED no s’il·lumina és que no estan ben alineades.

No carregueu el telèfon en un entorn perillós.

No carregueu el telèfon si està mullat.

Precaució

Procediment

Pas 1 (Opcional) Adapteu el carregador per a un telèfon en una funda: gireu el carregador de manera que la part
posterior estigui mirant cap amunt, col·loqueu tres dits a uns 3/4 del camí a la tassa, premeu-la i aixequeu-la.
La tassa hauria de lliscar cap a fora.

Potser haureu de fer servir dues mans per treure la tassa la primera vegada.Nota

Pas 2 Col·loqueu el telèfon a la ranura de càrrega amb la pantalla cap a vós. Si el vostre telèfon està en una funda,
premeu el telèfon a la ranura de càrrega per assegurar-vos que el telèfon es connecta amb els contactes.

Guia d’accessoris de la sèrie de telèfons IP sense fil 882x de Cisco
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Comproveu que el LED del telèfon s’il·lumina en vermell. Si el LED no s’il·lumina, traieu el telèfon i torneu-lo
a introduir al carregador.

Si el vostre telèfon està en una funda, el telèfon i la funda s'inclinaran a causa de la funda.

Pas 3 Quan traieu el telèfon del carregador, inclineu el telèfon cap endavant i aixequeu-lo per desconnectar el
connector dels imants.

Pas 4 (Opcional) Feu lliscar la tassa de càrrega al carregador. Assegureu-vos que la copa estigui a l'alçada de la part
davantera i superior del carregador.

Càrrega de la bateria de recanvi amb el carregador d’escriptori
Podeu carregar la bateria de recanvi al carregador d’escriptori. La bateria pot trigar fins a 3 hores a carregar-se.

No carregueu la bateria en un entorn perillós.Precaució

Quan la bateria s’estigui carregant, el LED de la bateria de recanvi del carregador s’il·luminarà en vermell.
Quan la bateria estigui carregada, el LED de la bateria de recanvi del carregador s’il·luminarà en verd.

Procediment

Pas 1 Agafeu el telèfon amb l’etiqueta de Cisco mirant cap a vós i les fletxes de la bateria apuntant cap avall.
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Pas 2 Col·loqueu la bateria de recanvi a la ranura que hi ha darrere la base del telèfon i pressioneu cap avall amb
fermesa.

Multicarregadors
Podeu carregar fins a sis Telèfon IP sense fil 8821 de Cisco i sis bateries de recanvi alhora amb el
Multicarregador del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco. Si el telèfon és dins d’un estoig protector, el podeu
carregar sense retirar l’estoig. Aquest carregador disposa d'una etiqueta a la part posterior per mostrar la tensió
màxima (4,35 V).

Podeu carregar fins a sis Telèfon IP sense fil 8821-EX de Cisco i sis bateries de recanvi alhora amb el
Multicarregador del telèfon IP sense fil 8821-EX de Cisco. Si el telèfon és dins d’un estoig protector, el podeu
carregar sense retirar l’estoig. El carregador té el mateix aspecte que Multicarregador del telèfon IP sense fil
8821 de Cisco amb l'excepció que mostra el gràfic de Telèfon IP sense fil 8821-EX de Cisco i no té l'etiqueta
de voltatge.

La figura següent mostra el multicarregador. Els telèfons es col·loquen a les copes de càrrega de l’esquerra i
de la dreta i les bateries de recanvi es col·loquen al centre.

Figura 2: Telèfon IP sense fil 8821 de Cisco i Multicarregador del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco

Podeu col·locar el multicarregador en una superfície de treball o muntar-lo en una paret amb el kit de muntatge
a la paret. També podeu assegurar el multicarregador amb un bloqueig amb clau estàndard d’ordinador portàtil.

El Multicarregador del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco només pot carregar el Telèfon IP sense fil 8821 de
Cisco i una bateria de recanvi per a aquest telèfon. No podeu carregar el Telèfon IP sense fil 8821-EX de
Cisco o les seves bateries de recanvi al Multicarregador del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco.

Precaució

En aquest document, el terme multicarregador fa referència a ambdós carregadors.

El LED del telèfon mostra l'estat de càrrega. Quan la bateria s'està carregant, el LED s’il·lumina en vermell.
Quan la bateria està carregada, el LED s’il·lumina en verd.
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El LED al costat de la bateria de recanvi mostra l'estat de càrrega. Quan la bateria s'està carregant, el LED
s’il·lumina en vermell. Quan la bateria està carregada, el LED s’il·lumina en verd.

Els LED de ranura de bateria poden trigar uns quants minuts a indicar que la bateria està totalment carregada.
Si moveu una bateria completament carregada a una altra ranura, el LED podria estar en color vermell abans
que es tornés verd.

No feu servir carregadors en atmosferes potencialment explosives.

No carregueu el telèfon si està mullat.

Precaució

Temes relacionats
Especificacions del carregador múltiple, a la pàgina 31
Números de part d'accessoris de Cisco, a la pàgina 26

Configuració del multicarregador
El connector d’alimentació es troba al costat dret del multicarregador.

Procediment

Pas 1 Connecteu l’extrem del connector del cable d’alimentació al multicarregador.
Pas 2 Connecteu l’altre extrem del cable d’alimentació a l’adaptador de corrent.
Pas 3 Connecteu l’adaptador de corrent a un endoll.
Pas 4 Col·loqueu el multicarregador en una superfície de treball estable.

Instal·lació del kit de muntatge a la paret del multicarregador
El kit de muntatge a la paret ve amb els components següents:

• suport

• paquet de 5 cargols i 5 ancoratges de paret autoroscants

Abans de començar

Us caldran les eines següents:

• Trepant i broca de 0,6 cm

• Llapis

• Nivell

• Tornavisos Philips núm. 1 i 2

Us caldrà el cable d’alimentació i l’adaptador de corrent.
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Procediment

Pas 1 Determineu la ubicació del suport. Cal que l’angle inferior dret del suport estigui a menys de 127 cm d’una
presa de corrent.

Pas 2 Munteu el suport de paret.

a) Aguanteu el suport a la paret, com es veu al diagrama.
b) Comproveu amb el nivell que el suport està anivellat i marqueu els orificis dels cargols amb un llapis.
c) Instal·leu els ancoratges amb el trepant i la broca.
d) Cargoleu el suport a la paret.

Pas 3 Situeu els suports de la base al multicarregador.
Pas 4 Aguanteu el multicarregador de manera que els suports estiguin davant de les bases del suport, pressioneu el

multicarregador contra la paret i empenyeu el multicarregador cap avall perquè les bases encaixin al suport.

A continuació, es mostra un primer pla del suport de la base.
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Pas 5 Connecteu l’extrem del connector del cable d’alimentació al multicarregador.
Pas 6 Connecteu l’altre extrem del cable d’alimentació a l’adaptador de corrent.
Pas 7 Connecteu l’adaptador de corrent a un endoll.

Càrrega del telèfon amb el multicarregador
Sabreu que el telèfon s’està carregant al multicarregador quan el LED del telèfon s’il·lumini en vermell. Quan
la bateria estigui del tot carregada, el LED s'il·luminarà en verd. El telèfon pot trigar fins a 3 hores a
recarregar-se.

Si el telèfon porta un estoig protector, no cal que el traieu per carregar el telèfon al multicarregador. Adapteu
el multicarregador perquè encaixi amb el telèfon.

Quan col·loqueu el telèfon al multicarregador, comproveu que les clavilles de càrrega a la part inferior del
telèfon estiguin ben alineades amb el connector del multicarregador. Si el LED no s’il·lumina és que no estan
ben alineades.

No carregueu el telèfon en un entorn perillós.

No carregueu el telèfon si està mullat.

Precaució

Procediment

Pas 1 (Opcional) Adapteu el carregador per a un telèfon en una funda: toqueu dins de la copa amb tres dits, localitzeu
les ranures a l'interior de la copa i utilitzeu les ranures per treure la copa.
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Pas 2 Col·loqueu el telèfon a la ranura de càrrega buida. Si el vostre telèfon està en una funda, premeu el telèfon a
la ranura de càrrega per assegurar-vos que el telèfon es connecta amb els contactes.

Comproveu que el LED del telèfon s’il·lumina en vermell. Si el LED no s’il·lumina, traieu el telèfon i torneu-lo
a introduir al multicarregador.

Pas 3 (Opcional) Feu lliscar la tassa de càrrega al multicarregador i premeu-la de manera que la tassa quedi al nivell
de la part superior del multicarregador.

Càrrega de la bateria de recanvi amb el multicarregador
Podeu carregar la bateria de recanvi al multicarregador. La bateria pot trigar fins a 3 hores a carregar-se.

No carregueu la bateria en un entorn perillós.Precaució

Quan la bateria s’estigui carregant, el LED de la bateria que té al darrere s’il·luminarà en vermell. Quan la
bateria estigui carregada, el LED de la bateria s’il·luminarà en verd.

Procediment

Col·loqueu la bateria en una ranura buida de la bateria de recanvi tot alineant els contactes de la bateria amb
el connector del carregador.

Si el LED de la bateria no s’il·lumina en vermell, traieu la bateria i torneu-la a introduir a la ranura de la
bateria.

Fundes de transport
Podeu posar el telèfon a una funda de transport per facilitar el transport del telèfon sense fil i oferir protecció
per al telèfon. Quan el telèfon estigui a la funda, no haureu de treure-la per carregar-lo.

Tenim les fundes següents disponibles:
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• Funda de pell per al telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco

• Funda pistolera per al telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco

Podeu acoblar un clip de cinturó per al telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco o un clip de butxaca per
al telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco a qualsevol funda. La figura següent mostra el clip de cinturó
a l'esquerra i el clip de butxaca a la dreta.

Quan compreu una funda us proporcionarem ambdós clips i podreu demanar clips de recanvi.

Cisco no avala, no dóna suport ni prova proves de tercers o cobertes per als telèfons sense fil 8821. L'ús del
telèfon IP sense fil 8821 de Cisco amb fundes o cobertes de tercers pot invalidar la garantia.

Nota

Funda de pell per al telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco

Podeu lliscar el telèfon cap a la funda de pell per protegir-lo i, a continuació, acoblar la funda al clip de cinturó
o al clip de butxaca. El botó de la part posterior de la funda s'acobla al clip. Les imatges següents mostren la
part de davant i de darrera de la funda de pell.

També podeu enganxar un cordó a l'anell de metall de la part superior de la funda de pell

Quan el telèfon estigui a la funda, no haureu de treure-la per carregar-lo.
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Funda pistolera per al telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco

Podeu prémer el telèfon cap a la funda pistolera per protegir-lo i, a continuació, acoblar la funda al clip de
cinturó o al clip de butxaca. El botó de la part posterior de la funda acobla la funda al clip. Les imatges següents
mostren la part de davant i de darrera de la funda pistolera.

Quan el telèfon estigui a la funda, no haureu de treure-la per carregar-lo.

Temes relacionats
Números de part d'accessoris de Cisco, a la pàgina 26

Funda de silicona
Podeu utilitzar la Funda de silicona per al Telèfon IP sense fil 8821 de Cisco per protegir el telèfon sense fil.
La funda s'ajusta a cada model de telèfon sense fil.

Figura 3: Telèfon IP sense fil 8821 de Cisco i Funda de silicona per al Telèfon IP sense fil 8821 de Cisco

La funda ofereix aquests avantatges:

• Hipoal·lergènica
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• Antimicrobiana

• Resistent a desgast d'alcohol al 15%, alcohol al 75%, d'hidrogen peròxid al 2,5%, oli mineral, sabó, aigua,
lleixiu i sabó de plats.

Utilitzeu l'agent de neteja més suau per prolongar la vida i l'aspecte
de la funda.

Nota

• Redueix els danys quan el telèfon cau

• Cobreix més superfície del telèfon que les altres fundes.

La funda ve amb un clip de cinturó opcional que podeu lliscar sobre la funda.

La funda no s'ha de treure per carregar la bateria del carregador o el carregador múltiple d'escriptori. Traieu
la copa del carregador per posar el telèfon i la funda al carregador.

Temes relacionats
Carregadors d'escriptori, a la pàgina 12
Multicarregadors, a la pàgina 16

Instal·leu la Funda de silicona per al Telèfon IP sense fil 8821 de Cisco
Poseu el telèfon a la funda a través de l'obertura de la pantalla de la funda. Si heu de treure la funda, invertiu
els passos següents.

Procediment

Pas 1 Feu lliscar la part inferior del telèfon a través de l'obertura de la pantalla fins que el telèfon estigui completament
a la funda.

Pas 2 Si s'ha enrotllat l'obertura de la pantalla, desenrotlleu-la fins que estigui plana.
Pas 3 Feu lliscar la funda cap amunt, una cantonada cada cop, fins que cobreixi el telèfon.
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Pas 4 Si s'ha enrotllat l'obertura de la pantalla, desenrotlleu-la fins que estigui plana.
Pas 5 (Opcional) Si cal, premeu la base del clip de cinturó en i feu lliscar el clip sobre l'entrada de la part posterior

de la funda.

Netejar la funda de silicona

Procediment

Pas 1 Traieu la funda de silicona. Podeu invertir els passos de Instal·leu la Funda de silicona per al Telèfon IP sense
fil 8821 de Cisco, a la pàgina 23.

Pas 2 Netegeu la funda,
Pas 3 Eixugueu la funda exhaustivament. No la torneu a posar al telèfon fins que estigui completament seca.
Pas 4 Torneu a posar la funda al telèfon. Vegeu Instal·leu la Funda de silicona per al Telèfon IP sense fil 8821 de

Cisco, a la pàgina 23.

Altres accessoris
Cables del telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco

Podeu fixar el cordó a la part superior del telèfon sense fil.
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El següent gràfic mostra el cable original.

Per instal·lar el cable original, desplaceu el llaç del cable al voltant de la barra a la part posterior del telèfon
i passeu el cordó a través del bucle.

El gràfic següent mostra com instal·lar el cable nou.

Per instal·lar el cable nou, feu-lo passar per la ranura del telèfon i protegiu l'extrem al clip.
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Porta de la bateria del telèfon sense fil 8821 de Cisco i porta de la bateria del telèfon 8821-EX sense fil de
Cisco

Podeu substituir la tapa de la bateria si es danyen les juntes a la porta. Si la junta està danyada, la brutícia i
els líquids poden entrar al compartiment de la bateria i causar danys al telèfon. Si no es substitueix una junta
trencada, es perd la garantia del telèfon.

Les portes de la bateria són específiques per al model de telèfon. Assegureu-vos de demanar la versió correcta
del vostre telèfon.

Nota

Temes relacionats
Números de part d'accessoris de Cisco, a la pàgina 26

Números de part d'accessoris de Cisco
Podeu comprar accessoris per al telèfon IP sense fil de la sèrie 882x de Cisco des del distribuïdor local o el
representant corporatiu.

Les taules següents proporcionen el número de part per als accessoris de Cisco. Per a més informació, consulteu
els fulls de dades a http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html

Taula 2: Recanvis i accessoris del telèfon

Número de partNom del producte

CP-BATT-8821=Bateria de del telèfon sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco

CP-BDOOR-8821=Tapa de la bateria de Cisco Wireless 8821

CP-BDOOR-8821-EX=Tapa de la bateria del telèfon sense fil 8821-EX de Cisco

CP-PWR-8821-NA=Font d'alimentació del telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco per a Amèrica
del nord

CP-PWR-8821-AR=Font d'alimentació del telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco per a
l'Argentina

CP-PWR-8821-AU=Font d'alimentació del telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco per a Austràlia

CP-PWR-8821-BZ=Font d'alimentació del telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco per al Brasil

CP-PWR-8821-CE=Font d'alimentació del telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco per a Europa
Central

CP-PWR-8821-IND=Font d'alimentació del telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco per a l'Índia

CP-PWR-8821-KR=Font d'alimentació del telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco per a Corea

CP-PWR-8821-JP=Font d'alimentació del telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco per al Japó

CP-PWR-8821-SW=Font d'alimentació del telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco per a Suïssa
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Número de partNom del producte

CP-PWR-8821-UK=Font d'alimentació del telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco per al Regne
Unit

CP-HOLSTER-8821=Funda pistolera per al telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco amb clip de
cinturó i butxaca

CP-LCASE-8821=Funda de pell per al telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco amb clip de
cinturó i butxaca

CP-PCLIP-8821=Conjunt de clips de butxaca de recanvi per al telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX
de Cisco

CP-BCLIP-8821=Conjunt de clips de cinturó de recanvi per al telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX
de Cisco

CP-LANYARD =Conjunt de cordó del telèfon IP sense fil 8821 i 8821-EX de Cisco

CP-SILCASE-8821=Funda de silicona per al Telèfon IP sense fil 8821 de Cisco

Taula 3: Carregadors d'escriptori i recanvis

Número de partNom

CP-DSKCH-8821=Carregador d'escriptori del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco només

CP-DSKCH-8821-EXNomés carregador d'escriptori per al telèfon IP sense fil 8821-EX de Cisco

CP-DSKCH-8821-BUNCarregador d'escriptori per al telèfon IP sense fil 8821 de Cisco, inclou font
d'alimentació

CP-DSKCH-8821EX-BNConjunt de carregador d'escriptori del telèfon IP sense fil 8821- EX de Cisco,
amb cable d'alimentació i font d'alimentació

CP-PWR-DC8821-NA=Font d'alimentació del carregador d'escriptori del telèfon IP sense fil 8821 i
8821-EX per a Amèrica del Nord

CP-PWR-DC8821-AR=Font d'alimentació del carregador d'escriptori del telèfon IP sense fil 8821 i
8821-EX per a l'Argentina

CP-PWR-DC8821-AU=Font d'alimentació del carregador d'escriptori del telèfon IP sense fil 8821 i
8821-EX per a Austràlia

CP-PWR-DC8821-BZ=Font d'alimentació del carregador d'escriptori del telèfon IP sense fil 8821 i
8821-EX per al Brasil

CP-PWR-DC8821-CE=Font d'alimentació del carregador d'escriptori del telèfon IP sense fil 8821 i
8821-EX per a Europa Central

CP-PWR-DC8821-IND=Font d'alimentació del carregador d'escriptori del telèfon IP sense fil 8821 i
8821-EX per a l'Índia
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Número de partNom

CP-PWR-DC8821-KR=Font d'alimentació del carregador d'escriptori del telèfon IP sense fil 8821 i
8821-EX per a Corea

CP-PWR-DC8821-JP=Font d'alimentació del carregador d'escriptori del telèfon IP sense fil 8821 i
8821-EX per al Japó

CP-PWR-DC8821-SW=Font d'alimentació del carregador d'escriptori del telèfon IP sense fil 8821 i
8821-EX per a Suïssa

CP-PWR-DC8821-UK=Font d'alimentació del carregador d'escriptori del telèfon IP sense fil 8821 i
8821-EX per al Regne Unit

Taula 4: Carregadors múltiples i recanvis

Número de partNom

CP-MCHGR-8821-BUNConjunt de carregador múltiple del telèfon IP sense fil 8821, amb cub
d'alimentació, adaptador d'alimentació i cable del país

CP-MCHGR-8821EX-BNConjunt de carregador múltiple del telèfon IP sense fil 8821-EX, amb cub
d'alimentació, adaptador d'alimentació i cable del país

CP-MCHGR-8821=Multicarregador del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco només

CP-MCHGR-8821-EX=Només carregador múltiple del 8821-EX

CP-MCHGR-8821-WMK=Muntatge en paret i kit del carregador múltiple del telèfon IP sense fil 8821 i
8821-EX

CP-PWR-CUBE-6=Cub d'alimentació de tots els països

CP-PWR-CORD-NA=Cable d'alimentació, NA

CP-PWR-CORD-AR =Cable d'alimentació, Argentina

CP-PWR-CORD-AU=Cable d'alimentació, Austràlia

CP-PWR-CORD-BZ =Cable d'alimentació, Brasil

CP-PWR-CORD-CE =Cable d'alimentació, Europa central

CP-PWR-CORD-EN =Cable d'alimentació, Índia

CP-PWR-CORD-KR =Cable d'alimentació, Corea

CP-PWR-CORD-JP =Cable d'alimentació, Japó

CP-PWR-CORD-AP =Cable d'alimentació, Àsia Pacífic

CP-PWR-CORD-SA =Cable d'alimentació, Sud-Àfrica

CP-PWR-CORD-SW =Cable d'alimentació, Suïssa
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Número de partNom

CP-PWR-CORD-UK=Cable d'alimentació, Regne Unit

Especificacions del carregador d'escriptori
Taula 5: Especificacions físiques

DescripcióElement

76 x 185 x 102 mm (3,0 x 7,3 x 4,0 polzades)Mides

(Alçada x Amplada x
Profunditat)

• Carregador d'escriptori: 641 g (1,41 lliures)

• Adaptador d'alimentació: 38 g (0,08 lliures)

• Pes total: 679 g (1,49 lliures)

Pes

• Entrada: 100-240 V, 0,2 A, 50-60 Hz

• Sortida: 5 V, 2,0 A

• Adaptadors de CA (per regió geogràfica)

Font d'alimentació

10 wattsConsum elèctric

0 a 40 °C (32 a 104 °F)Temperatura de
funcionament

-30 a 60 °C (-22 a 140 °F)Temperatura
d'emmagatzematge

10 a 95 % (sense condensació)Humitat relativa

Alçada de caiguda: 750 mm (29,5 polzades)Especificació de caigudes

0,41 Grms de 3 a 500 Hz amb punts de ruptura espectrals de 0,0005 G2 / Hz a
10 Hz i 200 Hz i 5 dB / octava en cada extrem

Vibració

-30 °C (-22 °F) 24 hores; 70 °C (158 °F) 24 horesXoc tèrmic

• Només bateria: 2–4 hores

• Telèfon: establert pel telèfon

Temps de càrrega
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Taula 6: Seguretat i compliment

DescripcióElement

• UL 60950-1

• CSA C 22.2 núm. 60950-1

• EN 60950-1

• IEC 60950-1

• 60950.1 AS/NZS

Seguretat

• CFR 47 Part 15 Classe A

• ICES-003 Classe A

• EN 55022 Classe A

• CISPR 22 Classe A

• VCCI Classe A

• AS/NZS CISPR22

• CSPR 24

• EN 55024

• EN 50082-1

• EN 61000-6-1

• EN 61000-3-2

• EN 61000-3-3

• EN 61000-4-2

• EN 61000-4-2

• EN 61000-4-2

• EN 61000-4-2

• EN 61000-4-2

• EN 61000-4-11

Compatibilitat electromagnètica (EMC) i interferència
electromagnètica (EMI)
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Especificacions del carregador múltiple
Taula 7: Especificacions físiques

DescripcióElement

360 x 230 x 105 mm (14,17 x 9,06 x 4,14 polzades)Mides

(Alçada x Amplada x
Profunditat)

• Carregador múltiple: 2,57 kg (5,65 lliures)

• Font d'alimentació: 0,35 kg (0,77 lliures)

• Suport de muntatge: 0,67 kg (1,47 lliures)

Pes

• Entada: 100-240 V CA, 1,2 A, 50–60 Hz

• Sortida: 19 V, 4,74 A

• Adaptadors de CA (per regió geogràfica)

Font d'alimentació

90 wattsConsum elèctric

0 a 40 °C (32 a 104 °F)Temperatura de
funcionament

-30 a 60 °C (-22 a 140 °F)Temperatura
d'emmagatzematge

10 a 95 % (sense condensació)Humitat relativa

Alçada de caiguda: 750 mm (29,5 polzades)Especificació de caigudes

0,41 Grms de 3 a 500 Hz amb punts de ruptura espectrals de 0,0005 G2 / Hz a
10 Hz i 200 Hz i 5 dB / octava en cada extrem

Vibració

-30 °C (-22 °F) 24 hores; 70 °C (158 °F) 24 horesXoc tèrmic

• Només bateria: 2–4 hores

• Telèfon: establert pel telèfon

Temps de càrrega
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Taula 8: Seguretat i compliment

DescripcióElement

• IEC 60950-1

• EN 60950-1

• UL 60950-1

• CSA C 22.2 núm. 60950-1

• 60950.1 AS/NZS

Seguretat

• Part 15 de la FCC (CFR 47) Classe A

• ICES-003 Classe A

• EN 55022 Classe A

• CISPR 22 Classe A

• AS/NZS CISPR22

• VCCI Classe A

• CSPR 24

• EN 55024

• EN 61000-3-2

• EN 61000-3-3

• EN 61000-4-2

• EN 61000-4-2

• EN 61000-4-2

• EN 61000-4-2

• EN 61000-4-2

• EN 61000-4-2

• EN 61000-4-2

• EN 61000-6-1

• EN 61000-4-2

• EN 60601-1-2

Compatibilitat electromagnètica (EMC) i interferència
electromagnètica (EMI)
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C A P Í T O L 3
Accessoris d’altres fabricants

• Descripció general d'accessoris d'altres fabricants, a la pàgina 33
• Auriculars, a la pàgina 33

Descripció general d'accessoris d'altres fabricants
Hi ha accessoris per a telèfons sense fil disponibles d'altres fabricants.

Cisco no prova accessoris de tercers. Cisco us recomana que els proveu al vostre entorn abans d'oferir-los als
usuaris.

Cisco no avala, no dóna suport ni prova proves de tercers o cobertes per als telèfons IP sense fil 882x de Cisco.
L'ús del telèfon IP sense fil 8821 de Cisco amb fundes o cobertes de tercers pot invalidar la garantia.

Nota

Auriculars
El telèfon sense fil admet l'ús d'auriculars sense fil amb cable i Bluetooth de tercers.

Per a auriculars de cable, el telèfon requereix un auricular o un auricular botó amb un connector de 3,5 mm,
3 bandes i 4 conductors.

Temes relacionats
Informació important de seguretat dels auriculars, a la pàgina 3

Auriculars sense fil Bluetooth
L'ús d'auriculars sense fil Bluetooth augmenta el consum d'energia de la bateria del telèfon i redueix el temps
de trucada.

Perquè els auriculars sense fil Bluetooth funcionin, no cal que tinguin visibilitat directa del telèfon, però
algunes barreres (com ara els murs o les parets) i les interferències d’altres dispositius electrònics poden afectar
la connexió.
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Opcions d'auriculars
La part d'àudio d'un auricular ha de sonar bé per a vós i per a la persona amb la qual parleu. El so és subjectiu
i no podem garantir el rendiment dels auriculars. S'ha informat que alguns dels auriculars dels llocs enumerats
a continuació funcionen bé en telèfons IP.

Per obtenir informació sobre auriculars, aneu a les URL següents:

http://www.plantronics.com

http://www.jabra.com

http://en-us.sennheiser.com

Us recomanem que proveu els auriculars al vostre entorn per determinar el rendiment adequat.Nota
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