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Configurar ajustes do indicador do brilho em um
telefone de Multiplatform do 7800 ou 8800
Series do Cisco IP Phone 
Objetivo
 
Os telefones de Multiplatform do 7800 e 8800 Series do Cisco IP Phone compreendem um grupo
dos telefones FULL-caracterizados do protocolo voip (VoIP) que fornecem uma comunicação de
voz sobre uma rede IP. Os telefones fornecem todas as características de telefones tradicionais
do negócio, tais como o encaminhamento de chamada, riscar, a velocidade que discam, as
chamadas de transferência, e conferência a chamada. Os telefones de Multiplatform do 7800 e
8800 Series do Cisco IP Phone são visados para as soluções que são centradas no Session
Initiation Protocol (SIP) da terceira - central telefônica privada (PBX) baseado IP.
 
Os telefones de Multiplatform do 7800 e 8800 Series do Cisco IP Phone permitem que você
personalize ajustes tais como o nome do telefone, papel de parede, logotipo, poupança de tela,
indicador do brilho, ajuste claro traseiro, e assim por diante.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar os ajustes do indicador do brilho através da
utilidade com suporte na internet ou da interface gráfica de usuário (GUI) de seu telefone de
Multiplatform do 7800 ou 8800 Series do Cisco IP Phone.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

7800 Series do telefone IP | 11.0.1 (transferência o mais tarde)
8800 Series do telefone IP | 11.0.1 (transferência o mais tarde)
  

Configurar ajustes do indicador do brilho
 
Com a utilidade com suporte na internet
 
Etapa 1. Alcance a utilidade com suporte na internet de seu telefone IP a seguir escolha o início
de uma sessão Admin > avançou.
 

Etapa 2. Escolha a Voz > o telefone.
 

https://software.cisco.com/download/home/284883944
https://software.cisco.com/download/home/284729655


Etapa 3. Enrole para baixo a área de tela, a seguir incorpore um valor de 1 a 15 no campo do 
brilho do indicador. Mais alto o número, maior o brilho na tela do telefone IP.
 

Nota: Neste exemplo, 15 são usados.
 
Etapa 4. O clique submete todas as mudanças.
 

Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes do indicador do brilho em seu telefone
de Multiplatform do 7800 ou 8800 Series do Cisco IP Phone com a utilidade com suporte na
internet.
  
Com o GUI do telefone IP
 
Etapa 1. Pressione o botão Settings Button em seu telefone IP.
 



Etapa 2. Escolha preferências de usuário usando o botão da navegação do círculo.
 

Etapa 3. Escolha preferências da tela.
 



Etapa 4. Selecione o brilho do indicador.
 
Etapa 5. Pressione a esquerda ou as setas direita do botão da navegação em seu telefone IP
para ajustar o indicador do brilho.
 



Nota: Neste exemplo, o brilho do indicador é ajustado a 20. Algum modela minha mostra um
indicador do brilho em vez de incorporar um número. O GUI ajustará o indicador do brilho em
conformidade.
 
Etapa 5. Pressione o grupo ou salvar a chave macia para salvar os ajustes.
 

Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes do indicador do brilho em seu telefone
de Multiplatform do 7800 ou 8800 Series do Cisco IP Phone com o GUI.
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Para ver outros artigos nos Telefones IP do 7800 ou 8800 Series com o firmware de Multiplatform,
clique as relações abaixo
 

Compare & contraste: Os telefones & Cisco IP PMP (produção máxima possível) de Cisco
unificaram Telefones IP
Restaure o 7800 Series do Cisco IP Phone e o 8800 Series do Cisco IP Phone às
configurações padrão
Transferência chama um Cisco IP Phone 6800, 7800, ou 8800 Series com firmware de
Multiplatform
Configurar uma linha programável chave para o seletor da velocidade em um telefone de
Cisco PMP (produção máxima possível)
Configurar o seletor da velocidade em um Cisco IP Phone com firmware de Multiplatform
 

Para todos os artigos do negócio de Cisco, a documentação, e as upgrades de firmware,
verificam para fora as seguintes páginas de produto:
 

Telefone IP do 7800 Series com firmware de Multiplatform
Telefone IP do 8800 Series com firmware de Multiplatform
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5233-reset-cisco-ip-phone-7800-series-and-cisco-ip-phone-8800-ser.html?cachemode=refresh
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5233-reset-cisco-ip-phone-7800-series-and-cisco-ip-phone-8800-ser.html?cachemode=refresh
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/smb5713-transfer-calls-on-a-cisco-ip-phone-8800-series-multiplatform.html?cachemode=refresh
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/smb5713-transfer-calls-on-a-cisco-ip-phone-8800-series-multiplatform.html?cachemode=refresh
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/configure-a-plk-for-speed-dial-on-a-cisco-ip-phone-6800-series-with-multiplatform-firmware.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/configure-a-plk-for-speed-dial-on-a-cisco-ip-phone-6800-series-with-multiplatform-firmware.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/configure-speed-dial-on-a-cisco-ip-phone-6800-series-with-multiplatform-firmware.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/collaboration-endpoints/ip-phone-7861-multiplatform-firmware/model.html#~tab-documents
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html
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