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Een apparaat met primaire audio-uitgang
configureren op een Cisco IP-telefoon 7800 of
8800 Series multiplatform telefoon 

Doel
 

De Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons omvatten een reeks vol-
poorts Voice-over-Internet Protocol (VoIP) telefoons die spraakcommunicatie via een IP-
netwerk mogelijk maken. De telefoons bieden alle eigenschappen van traditionele
zakentelefoons, zoals het verzenden van de vraag, het opnieuw draaien, snelheid draaien,
vraag en de conferentie die overbrengt. De Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform
telefoons zijn bedoeld voor oplossingen die zijn gecentreerd op IP Private Branch Exchange
(PBX) op basis van een Session Initiation Protocol (SIP).
 
Met de Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons kunt u tegelijkertijd
een analoge headset, een Bluetooth-headset en een USB-headset aansluiten op uw
telefoon. U kunt echter maar één headset tegelijk gebruiken. Wanneer u meerdere headsets
aan uw telefoon aansluit, kunt u het primaire audio apparaat kiezen om voor een vraag te
gebruiken. Het primaire audio pad voor een vraag is gebaseerd op de instelling die voor het
favoriete audioapparaat kiest.
 
Dit artikel geeft instructies hoe u het primaire audio-uitvoerapparaat op uw Cisco IP-telefoon
8800 Series multiplatform telefoon kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

7800 Series switches
8800 Series-switches
  

Softwareversie
 

11.0
  

Primair audio-uitvoerapparaat configureren
 
Dynamische selectie van het audiopad voor een oproep
 

Wanneer u meerdere headsets aan de telefoon aansluit, verandert het audiopad dat tijdens
een vraag wordt gebruikt op de audio apparaten die worden aangesloten. Als u het audiopad
voor een vraag niet specificeert, verandert het audiopad afhankelijk van de headsets die u
aansluit of ontkoppelt. Hieronder staat de volgorde:
 

Head-end
Gebruikt op
Aanroepen

Overige headset
Verbonden Handeling gedrag

Analoge headset Bluetooth-headset Steek een USB-
headset in.

De aanroep
verandert in USB
headset.



Het primaire audiopad voor een oproep configureren
 

Stap 1. (Optioneel) Sluit het audioapparaat aan dat u als het primaire audio-uitvoerapparaat
wilt configureren voor een gesprek.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt de hoofdtelefoon van VXI X100 V1.1 aangesloten.
 
Stap 2. Druk op de knop Instellingen op uw IP-telefoon.
 

USB-headset Bluetooth-headset
Trek de stekker
van de USB-
headset uit.

De aanroep
verandert in
Bluetooth-headset.

USB-headset None
Trek de stekker
van de USB-
headset uit.

De vraag
verandert in de
luidspreker.

Bluetooth-headset Analoge headset

Schakel Bluetooth
uit of koppel de
Bluetooth-headset
los.

De vraag
verandert in
analoge headset.

Bluetooth-headset Analoge headset

Schakel Bluetooth
uit en koppel een
USB-headset
aan.

De aanroep
verandert in USB
headset.

Analoge headset USB-headset
Sluit de
Bluetooth-headset
aan.

De aanroep
verandert in
Bluetooth-headset.



 

Stap 3. Kies de voorkeuren van gebruikers met de knop voor cirkelnavigatie.
 

 
Stap 4. Kies Audio-voorkeuren.
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Stap 5. Druk op de linker- of rechterpijltjesknoppen op de navigatieknop om het
gewenste audioapparaat te kiezen.
 
De opties zijn:
 

Geen — Selecteert het laatst gebruikte audio-apparaat.
Luidspreker — Hiermee wordt de hoofdtelefoon geselecteerd als het audio-apparaat.
Head-end — Hiermee wordt een headset geselecteerd als het audio-apparaat. Een hoofdset-
prioriteitsvolgorde is USB (hoogste), Bluetooth (middelgroot) en headset (laagste).
Bluetooth — Hiermee wordt Bluetooth geselecteerd als het audio-apparaat. De
prioriteitsvolgorde is Bluetooth (hoogste), USB (midden) en analoge headset (laagste).
 



 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt de headset gekozen.
 
Stap 6. Druk op de Set-softkey om de geprefereerde audio-apparaatinstelling op te slaan.
 

 
U dient nu met succes het primaire audio-uitvoerapparaat op uw Cisco IP-telefoon 8800
Series multiplatform telefoon te hebben geconfigureerd.
  

Controleer het primaire audio-uitvoerapparaat
 



Opmerking: Deze stappen zijn alleen van toepassing als u het audio-apparaat op uw IP-
telefoon hebt aangesloten. Als het favoriete audioapparaat niet is aangesloten, wordt de
Analoge headset het primaire audio uitvoerapparaat.
 
Stap 1. Druk op de knop Instellingen op uw IP-telefoon.
 

 

Stap 2. Kies Status met de knop voor cirkelnavigatie.
 

 
Stap 3. Kies accessoires.



 
Het onderstaande beeld geeft een controlpictogram weer op de VXI X100 V1.1-
hoofdtelefoon die op de IP-telefoon is aangesloten.
 

 
Stap 4. (Optioneel) Kies het audio-apparaat en druk vervolgens op de zachte toets Show 
details van het audio-apparaat weer te geven.
 



 
Het onderstaande beeld geeft informatie over het primaire audio-uitvoerapparaat weer.
 

 
U dient nu met succes het primaire audio-uitvoerapparaat op uw Cisco IP-telefoon 7800 of
8800 Series multiplatform telefoon te hebben geverifieerd.
 


	Een apparaat met primaire audio-uitgang configureren op een Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon
	Doel
	Toepasselijke apparaten
	Softwareversie
	Primair audio-uitvoerapparaat configureren
	Dynamische selectie van het audiopad voor een oproep
	Het primaire audiopad voor een oproep configureren
	Controleer het primaire audio-uitvoerapparaat



