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Restaure o 7800 Series do Cisco IP Phone e o
8800 Series do Cisco IP Phone às configurações
padrão 

Objetivo
 

Restaurar o 7800 Series do Cisco IP Phone e o 8800 Series do Cisco IP Phone à
configuração padrão deixa-o reverter todos os ajustes do telefone às instalações padrão de
fábrica. Isto tipicamente é feito quando o telefone precisa de ser livrado de seus ajustes e
configurado com um novo. Por exemplo, o telefone deve ser distribuída a um outro usuário.
Você pode restaurar o telefone a suas configurações padrão antes de pôr nos novos para
assegurar-se de que a configuração do usuário anterior esteja removida do telefone.
 
Este artigo mostra-lhe duas maneiras de restaurar o 7800 Series do Cisco IP Phone e o
8800 Series do Cisco IP Phone.
 
Antes de restaurar seu 7800 Series do Cisco IP Phone ou 8800 Series do Cisco IP Phone,
assegure o seguinte:
 

O telefone deve ser conectado a um protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) - rede
permitida.
O endereço IP do servidor do Trivial File Transfer Protocol (TFTP) deve ser configurado com
opção 150 ou opção 66.
 

Nota importante: Você pôde igualmente precisar de executar o processo de reinicialização
através de seu gerenciador de chamada. Verifique a informação sobre a atribuição de um
telefone a um outro usuário na documentação de seu gerenciador de chamada.
  

Dispositivos aplicáveis
 

7800 séries do telefone
8800 séries do telefone
  

A fábrica restaurou o telefone IP do menu do telefone
 

Etapa 1. Pressione o botão dos aplicativos na parte dianteira do telefone.
 

 
Etapa 2. Enrole para baixo e a administração seleta do dispositivo > seleto. Para enrolá-lo para
baixo use o botão da navegação como mostrado aqui.
 

 



 
Etapa 3. Enrole para baixo e fábrica seleta restaurada > seleto.
 



 
Etapa 4. Enrole para baixo e selecione ESTÁ BEM.
 

  
Restaure o telefone IP usando o teclado numérico
 

Etapa 1. Desligue a potência do telefone. Se você está usando a potência sobre os Ethernet



(PoE) como a fonte de alimentação do telefone, desligue o cabo do Ethernet do telefone. Se
você está usando um adaptador de energia, desligue o cabo de potência.
 

 
Etapa 2. Espera por cinco segundos.
 
Etapa 3. Pressione e guarde a chave da libra (#) e reconecte então a potência ao telefone.
 
Nota: Keep que pressiona e que guarda a chave da libra.
 

 
Etapa 4. Assim que a luz de indicador muda desligar, libere a chave da libra e pressione
então 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, 0, #.
 



 
Nota: Você tem menos de cinco segundos para terminar pressionar o teclado numérico, se
não o processo de reinicialização não será bem sucedido.
 
Etapa 5. Após ter pressionado o teclado numérico, o botão mudo  iluminar-se-á até
indica que o processo de reinicialização esteve iniciado. Não desligue a potência do telefone
quando examinar o processo de reinicialização da fábrica.
 
Etapa 6. Espere até que a luz no botão mudo desligar e o telefone começar recarregar. Uma
vez que recarregada, a restauração é feita agora.
 
Você deve agora ter restaurado seu 7800 Series do Cisco IP Phone ou 8800 Series do
Cisco IP Phone a suas instalações padrão de fábrica.
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