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Como fazer um cabo do console do Cisco IP Phone

Introdução

Este documento descreve como fazer um cabo do console da Cisco para Telefones IP de Cisco.

Contribuído por Ryan Ratliff, e por Patrick Kinane, engenheiros de TAC da Cisco.

Muitos Telefones IP de Cisco têm os portos auxiliares na parte traseira que são usados para
conectar os módulos de expansão chaves (KEM). A porta RJ-11 igualmente serve como uma
porta de console serial que possa ser usada para capturar logs do console do telefone.  A
imagem abaixo é a parte traseira de um telefone com um porto auxiliar.



Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Telefones IP de Cisco●

Fazendo cabos para trabalhos em rede IP●

Usando um cabo do console da Cisco (CCC)●

Componentes Utilizados

Este documento é restringido às versões de hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Suporte de telefone pelo modelo

Os seguintes modelos apoiam uma porta serial RJ-11.

79XX

78XX

88XX exceptuam 8831



Explicação do pinout

O padrão RJ45 ao pinout liso DB9 CCC é diferente do que o pinout do RJ11. A tabela abaixo,
junto com as duas imagens, indica a diferença entre o pinout RJ45 e RJ11.

Cabo do console RJ45
(cor)

Cabo do console RJ45
(pino) Pin RJ11

vermelho 3 2
alaranjado 4 3

verde 6 4

Cabo do console com fios vermelhos, alaranjados, e verdes
conectado ao RJ45 fixa 3, 4, e 6. pinos 3, 4, e 6
são destacados para o clerity.

Lado do cabo do console RJ45. Os pinos são contados com
grampo para baixo, da esquerda para a direita. 

Cabo do console com fios vermelhos,
alaranjados, e verdes
conectado RJ11 aos pinos 2,3, e a 4.
Os pinos RJ11 são contados com o grampo
para baixo, da esquerda a
direito. Em 4-wire um RJ11 os pinos do
conector 1 e 6 estão vazios.

Nota:  É possível as cores dos fios varia entre versões do CCC.  Verifique sempre o número
Pin RJ45 antes do corte.

Altere o cabo



Obtenha um RJ45 a DB9 CCC liso a seguir converta o cabo que um RJ11 ao cabo do console do
telefone DB9 que usa o processo esboçou abaixo. A imagem abaixo mostra o cabo requerido.

Nota:  A peça ID para o CCC é 72-3383-01 e são enviados com a maioria de dispositivos
Cisco.

Nota:  Seja certo rever o <put da seção a explicação do pinout do here> do link antes de
mover-se para a frente.

O cabo RJ11 segundo as indicações da explicação do pinout da seção é funcional; contudo, com
os somente 3 fios pequenos que guardam o grampo ao cabo poderia facilmente quebrar. Para
criar um cabo que seja durável a bainha plástica dentro da extremidade plástica antes de frisar. A
imagem abaixo mostra a bainha azul dentro do grampo RJ11.



Sem alteração a bainha de cabo do console lisa é demasiado larga caber dentro do grampo do
terminal RJ11.  Para fixar isto que nós precisamos simplesmente de usar um par de tesouras para
aparar a parte externa da bainha azul. As etapas detalhadas neste documento descrevem como
aparar corretamente o cabo.

Etapas sumárias

Etapa 1. Remova o grampo RJ45 do CCC

Etapa 2. Apare a bainha azul



Etapa 3. Remova os fios desnecessários

Etapa 4. Apare os fios restantes

Etapa 5. Reduza a largura da bainha azul

Etapa 6. Conecte e frise o grampo RJ11

Etapas detalhadas

Remova o grampo RJ45 do CCC

A primeira etapa é eliminar o terminal RJ45 do cabo.

Apare a bainha azul

Apare a bainha do fio, saindo de aproximadamente 0.5 polegadas (12mm) do fio expostas.



Remova os fios desnecessários

Remova os fios desnecessários.  Os fios restantes são vermelhos, alaranjados, e verde.



Apare os fios restantes

Apare as extremidades dos fios vermelhos, alaranjados, e verdes assim que são
aproximadamente 0.25in (6mm) por muito tempo.  Faça para cortar tão o quadrado como possível
de modo que os três fios estejam exatamente ao mesmo comprimento.



Antes de aparar Após a aparagem

Reduza a largura da bainha azul

Reduza a largura da bainha a fim permitir ao acesso da bainha o grampo RJ11. Isto é feito assim
que o friso está na bainha, não os fios. Faça cortado uns outros 0.25in (6mm) para baixo na
bainha.



Conecte e frise o grampo RJ11

O cabo está pronto e você precisa de anexar o conector RJ11 e de frisá-lo.



Ajustes para o aplicativo de terminal

Altere os ajustes de seu aplicativo de terminal. Os ajustes são esboçados abaixo com um tiro de
tela da massa de vidraceiro como um exemplo.

Baud: 115200

Controle de fluxo: Nenhum

http://www.putty.org/


Teste o cabo

Neste momento o cabo está completo e pronto para testar. Obstrua o cabo no porto auxiliar no
telefone como mostrado abaixo e confirme-o pode conectar ao terminal do telefone sem a edição.



Nota:  A imagem terminal do telefone é do documento como Costume-fazer o cabo do
console do Cisco IP Phone que cobre uma outra maneira de fazer um cabo do console para
Telefones IP de Cisco.

Informações Relacionadas

Como entrar a um Cisco IP Phone para ajustar o nível de debug

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/interfaces-modules/port-adapters/200084-How-To-Custom-Make-Cisco-IP-Phone-Consol.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/interfaces-modules/port-adapters/200084-How-To-Custom-Make-Cisco-IP-Phone-Consol.html
https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/how-to-login-to-a-cisco-ip-phone-to-set-debug-level/ta-p/3111075
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