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Indicação do LED de status do fone de ouvido

Chamada recebida Vermelho intermitente

Chamada ativa Vermelho contínuo

Fone de ouvido emparelhado com 
encaixe LED branco piscando a cada 4 segundos

Fone de ouvido e encaixe não 
emparelhados LED branco piscando rapidamente

Som de alta pressão — Evite ouvir em níveis de volume altos por longos períodos 
de tempo para evitar possíveis danos à audição.

Quando você conectar o fone de ouvido, baixe o volume do alto-falante do fone de 
ouvido antes de colocá-lo. Se você lembrar de diminuir o volume antes de tirar o fone 
de ouvido, o volume começará mais baixo quando você conectar o fone de ouvido 
novamente.

Esteja ciente dos seus arredores. Quando você usa o fone de ouvido, ele pode bloquear 
sons externos importantes, particularmente em emergências ou em ambientes com 
ruídos. Não use o fone de ouvido ao dirigir. Não deixe seu fone de ouvido ou cabos de 
fone de ouvido em uma área em que pessoas ou animais de estimação possam tropeçar 
neles. Sempre supervisione crianças que estejam próximas do seu fone de ouvido ou 
cabos de fone de ouvido.

Indicação de chamada

Chamada recebida Verde piscando

Chamada ativa Verde contínuo 

Chamada silenciada Vermelho contínuo

Energia/chamada 

Mudo 
Volume +/- 

Indicação do LED de status da base

Força de bateria LEDs mostram contínuo como tarifas 
de bateria

Atualização do sistema Os LED piscam em sequência da 
esquerda para a direita

Fone de ouvido e encaixe não 
emparelhados Todos os LED piscando
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Ativar/desativar o fone de ouvido
Mantenha premido  por 4 segundos. 
Você ouvirá um tom que indica o status do fone de 
ouvido.

Efetuar chamadas
Pressione .

Colocar uma chamada em espera
Pressione .

Terminar uma chamada
Mantenha pressionado  até ouvir um tom.

Rejeitar uma chamada 
Pressione  duas vezes.

Ajustar o volume
Pressione .

Silenciar-se em uma chamada
Pressione .

Restaurar áudio de si mesmo em uma 
chamada
Pressione  novamente. 

Terminar uma chamada e atender uma 
chamada recebida
1. Mantenha pressionado  até ouvir um tom.
2. Pressione .

Para mais informações, acesse:
http://www.cisco.com/go/ipphones/8800
http://www.cisco.com/go/headsets
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Terminar uma chamada e continuar uma 
chamada em espera
1. Mantenha pressionado  até ouvir um tom.
2. Selecione a chamada que você gostaria de 

continuar.
3. Pressione .

Colocar uma chamada em espera e 
continuar uma chamada 
1. Pressione .
2. Opcional: Selecione a chamada que você gostaria 

de continuar.
3. Pressione  novamente.

Colocar uma chamada em espera e 
responder uma chamada recebida
Pressione .

Ajustas os graves e agudos (somente USB)
1. Pressione Aplicações .
2. Selecione Acessórios > Fone de ouvido Cisco.
3. Pressione Configurar e selecione Alto-falante > 

Sintonização.
4. Pressione o cluster de navegação esquerdo ou 

direito para efetuar o ajuste.

Ajustar o feedback do alto-falante 

(somente USB)
1. Pressione Aplicações .
2. Selecione Acessórios > Fone de ouvido Cisco.
3. Pressione Configurar e selecione Alto-falante > Eco.
4. Pressione o cluster de navegação para cima ou 

para baixo para ajustar o retorno de som. 
O eco é baixo por padrão.

5. Selecione Definir para aplicar as configurações.

Ajustar o volume do microfone 
(somente USB)
1. Pressione Aplicações . 
2. Selecione Acessórios > Fone de ouvido Cisco.
3. Pressione Configurar e selecione Microfone > 

Ganho.
4. Pressione o cluster de navegação esquerdo ou 

direito para ajustar o ganho.

Testar o microfone (somente USB)
1. Pressione Aplicações .
2. Selecione Acessórios > Fone de ouvido Cisco.
3. Pressione Configurar e selecione Microfone > 

Testar.
4. Pressione Gravar e fale no microfone.
5. Pressione Parar de gravar quando terminar de falar.
6. Pressione Reproduzir para revisar a gravação de 

teste.


