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Introdução

Este artigo descreve como confirmar a funcionalidade de componentes diferentes do telefone do
Sem fio de Cisco 8821.

Áudio do microfone

(CSCve15706 )

As determinadas tampas ou caixas do telefone foram encontradas para causar ou contribuir às
falhas do microfone com o telefone de Cisco 8821. Interrompa por favor usar as tampas ou as
caixas do telefone para impedir dano ao microfone.  A documentação externo pode ser
encontrada aqui - Apoio do telefone IP 8821 do Cisco Wireless para casos da terceira e tampas.

Pode haver uma necessidade de confirmar a funcionalidade do microfone do telefone do Sem fio
de Cisco 8821 ao não investigar uma uma maneira ou nenhuma situação do áudio da maneira.

Procedimento

Para os telefones que executam versões de firmware 11.0(5) e mais atrasado

11.0(5) A liberação inclui o apoio audio dos diagnósticos para ajudar o hardware atual da triagem
a determinar se o microfone, o orador do monofone, ou o orador handsfree são defeituosos ou
não.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve15706
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/technical_bulletin/Cisco_Technical_Bulletin_for_Wireless_IP_Phone_8821_RC3.pdf


Etapa 1. Os diagnósticos audio podem ser alcançados >Diagnostics > áudio nos ajustes dos
ajustes > Admin.

Etapa 2. Pressione o botão do caminho de áudio (lado esquerdo do telefone) para firmar entre o
orador handsfree, o orador do monofone, etc.

Etapa 3. Fale no microfone e o áudio deve ser ouvido da saída selecionada em etapa 2.

Para os telefones que executam versões de firmware antes de 11.0(5)

O telefone do Sem fio de Cisco 8821 tem o tom lateral configurável que pode ser usado para
confirmar a funcionalidade do microfone.  O Sidetone é som recebido do microfone que está
sendo jogado fora da porta do fone de ouvido ou dos auriculares.  Isto é feito para imitar o
discurso normal onde a orelha de uma pessoa se ouvirá o que estão dizendo ao falar.  Isto é útil
para ajustar níveis falados do volume.

Para usar a característica do sidetone no telefone 8821 siga estas etapas:

Etapa 1.  No telefone IP 8821, navegue aos ajustes dos ajustes > do telefone > ao sidetone dos
auriculares de Sounds>.

Etapa 2. Ajuste o valor à elevação.

Etapa 3.  Assegure-se de que o telefone com altofalante esteja (nenhum ícone do orador ao lado
do indicador sem fio do sinal). 

Nota: Este procedimento pode somente ser usado conjuntamente com o fone de ouvido de
8821 telefones IP. O telefone com altofalante ou o uso de uns auriculares não são apoiados.

Etapa 4. Coloque um atendimento a ou do telefone 8821, responda-lhe, e abafe-o o telefone que
não está sendo testado para a funcionalidade do microfone.

Etapa 5. Bata e/ou raspe a área perto do microfone nos 8821.  O microfone é ficado situado na
parte inferior à esquerda da placa de carregamento.  Há um furo pequeno que indica o lugar do
microfone.

Etapa 6.  Verifique se o som da torneira pode ser ouvido do fone de ouvido do telefone.

Verificação

Se o som pode ser ouvido no fone de ouvido durante o teste o microfone é funcional. ●

Se nenhum som é ouvido o microfone não é funcional e deverá ser substituído com um RMA.
Use por favor a falha do microfone do código de falha RMA.

●

O telefone não porá sobre (a bota)

(CSCvg06985 ). Fixado em 11.0(4) em 10/30/2018.

Pode haver uma necessidade de confirmar a funcionalidade da bateria em um telefone de 8821

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg06985
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg06985


Sem fio que não ponha sobre e/ou carreg acima.

Procedimento

Etapa 1. Troque para fora a bateria no telefone que não porá sobre com outra o funcionamento
conhecido e a bateria carregada e verá se a força de vontade do telefone sobre.

Etapa 2. Teste a bateria do telefone que não porá sobre em um outro telefone 8821 para ver se a
bateria é funcional.

Etapa 3. Conecte os 8821 a uma fonte de energia AC, cabo USB em um computador, ou no
carregador do Desktop e veja se as 8821 potências sobre.

Etapa 4.  Note se há alguma indicação da potência como (a tela branca, Cisco carreg o logotipo,
diodo emissor de luz) ao tentar a potência acima com a bateria de trabalho conhecida.

Etapa 5.  Note a carga de firmware que o telefone é ou deve se usar do gerente das
comunicações unificadas de Cisco (CUCM).

Verificação

Se as energias de telefone sobre com uma boa bateria conhecida e a bateria original da
NON-colocação em movimento em 8821 não trabalham em um outro telefone 8821, a bateria
não é funcional.  As baterias novas podem ser pedidas usando o part number CP-BATT-
8821=. Use por favor a falha do HW do código de falha RMA - potência.

●

Se as energias de telefone em quando conectadas a uma fonte de alimentação abrem um
pedido do serviço com o centro de assistência técnica da Cisco (TAC) para um
Troubleshooting mais adicional. 

●

Se a placa de carregamento do metal na parte inferior do telefone caiu, o telefone deverá ser
substituído com um RMA (veja CSCve17188 , seguinte). Use por favor a alerta de Field
Notice do código de falha RMA (FN70135).

●

Se o telefone não põe sobre usando uma boa bateria conhecida ou quando conectado a uma
fonte de alimentação, o telefone não é funcional e deverá ser substituído com um RMA. Use
por favor a falha do HW do código de falha RMA - potência.

●

O telefone não carregará

(CSCve17188 ). O problema estava na fabricação entre os junho de 2016 até abril 2017. O reparo
é no lugar para todo o telefone com um SN DE FCH2203DFZP ou de mais tarde.

Pode haver uma necessidade de identificar a causa de um telefone 8821 que não muda.

Procedimento

Etapa 1. Tente carregar um outro telefone 8821 usando a mesma fonte de alimentação (fonte de
energia AC, cabo USB em um computador, ou no carregador do Desktop).

Etapa 2. Troque para fora a fonte de alimentação para uma outra fonte de energia AC, um outro
porta usb ou cabo, ou um outro

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_407A1FF8B5446BE7E511BC0500478223
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_B8936C165B01DC80410685BBB78C100D
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_7506238DF6D9A8FBEE26C1DD0B3588D6
https://mycase.cloudapps.cisco.com/start
https://mycase.cloudapps.cisco.com/start
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_407A1FF8B5446BE7E511BC0500478223
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_407A1FF8B5446BE7E511BC0500478223
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_B8936C165B01DC80410685BBB78C100D
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_7506238DF6D9A8FBEE26C1DD0B3588D6


Etapa 3. Confirme a placa de carregamento do metal na parte inferior do telefone a que o cabo de
potência magnético conecta é anexado ao telefone 8821 (CSCve17188).

Etapa 4. Troque para fora a bateria para uma boa bateria conhecida e tente ao chage o telefone
conectando o a uma fonte de alimentação.

Etapa 5.  Note toda a mudança no status LED na parte superior do telefone ou no indicador do
telefone próprio.

Verificação

Se umas outras cargas de 8821 telefones usando a mesma fonte de alimentação e os 8821
decarregamento não carregarão após ter mudado a bateria para uma boa bateria conhecida
quando conectados ao a mesma fonte de alimentação, o telefone deverá ser substituída com
um RMA. Use por favor a falha do HW do código de falha RMA - potência.

●

Se nenhum telefone carrega quando conectado a uma fonte de alimentação particular mas
carregará quando conectado a uma fonte de alimentação diferente, a fonte de alimentação é
provavelmente defeituoso. 

●

Se as 8821 cargas do telefone somente quando a bateria estiver mudada com uma boa
bateria conhecida, a bateria são provavelmente mau e deverão ser substituídas (part number
CP-BATT-8821=). Use por favor a falha do HW do código de falha RMA - potência.

●

Se a placa de carregamento do metal falta, o telefone não pode ser mudado e o telefone
deverá ser substituído com um RMA. Use por favor a alerta de Field Notice do código de
falha RMA (FN70135).

●

MIC (certificado instalado fabricante) não instalado

(CSCvc65418 )

O telefone de 8821 Sem fio pode indicar “uma mensagem não instalada MIC” na tela do telefone
e/ou no log de mensagem de status de telefone.  O certificado instalado fabricante (MIC) pode ser
usado para o seguinte:

Autenticação sem fio com Extensible Authentication Protocol (EAP) - Transport Layer Security
(TLS)

●

O gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM) cifrou/modo autenticado da
segurança do dispositivo

●

Acesso HTTPS ao página da web do telefone●

Shell Seguro (ssh) ao telefone●

Procedimento

 Etapa 1.  Verifique a parte inferior do indicador para ver se há uma mensagem que diga o “MIC
não instalado” durante os primeiros segundos 10 do telefone que gerencie sobre ou indicado
persistentemente.

 Etapa 2.  Verifique os mensagens de status do telefone (ajustes > ajustes > estado > mensagens
de status Admin) para ver se há uma linha que diga o “MIC não instalado”.

https://quickview.cloudapps.cisco.com/quickview/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc65418


Verificação

O a mensagem “MIC não instalada” é considerada na tela do telefone e/ou nos mensagens de
status, o telefone perdeu o MIC.  Se o MIC é precisado para uma das funções alistadas acima, o
telefone deverá ser substituído com um RMA.  Todas as funções diferentes da autenticação sem
fio que usa o EAP-TLS com o MIC podem trabalhar instalando um certificado localmente instalado
(LSC).  Se um LSC pode ser usado não há nenhuma necessidade de substituir o telefone, ele
funcionará normalmente com um LSC no lugar de um MIC.

/content/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200934-Install-an-LSC-on-a-Phone-with-CUCM-Clus.html
/content/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200934-Install-an-LSC-on-a-Phone-with-CUCM-Clus.html
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