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Conecte ou troque auriculares quando chamar
um telefone de Multiplatform do 7800 ou 8800
Series do Cisco IP Phone 

Objetivo
 

Os telefones de Multiplatform do 7800 ou 8800 Series do Cisco IP Phone permitem que
você conecte uns auriculares análogos, uns auriculares de Bluetooth, e um Fone de ouvido
USB simultaneamente a seu telefone. Contudo, você pode usar somente um auriculares de
cada vez. Quando você conecta auriculares múltiplos a seu telefone, você pode escolher o
dispositivo audio preliminar usar-se para um atendimento. O caminho de áudio preliminar
para um atendimento é baseado no ajuste que escolhe para o dispositivo audio preferido.
 
Nota: Para aprender como configurar um dispositivo de saídas de áudio preliminar em um
telefone de Multiplatform do 7800 ou 8800 Series do Cisco IP Phone, clique aqui.
 
O Cisco IP Phone pode conectar com os até 50 auriculares, um de cada vez. Os últimos
auriculares conectados são usados como o padrão. Os auriculares conectam a seu telefone
usando o USB ou o porto auxiliar. Segundo seu modelo dos auriculares, você tem que
ajustar os ajustes audio de seu telefone para a melhor experiência audio, incluindo o ajuste
do sidetone dos auriculares.
 
Este artigo fornecer instruções em como conectar ou trocar auriculares quando chamar seu
telefone de Multiplatform do 7800 ou 8800 Series do Cisco IP Phone.
  

Dispositivos aplicáveis
 

7800 Series
8800 Series
  

Versão de software
 

11.0
  

Conecte ou troque auriculares
 

Seleção dinâmica do caminho de áudio para um atendimento
 
Quando você conecta auriculares múltiplos ao telefone, o caminho de áudio que é usado
durante mudanças de um atendimento baseou nos dispositivos audio que são conectados.
Se você não especifica o caminho de áudio para um atendimento, o caminho de áudio muda
segundo os auriculares que você conecta ou desliga. Está abaixo a ordem:
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Nota: Para aprender como configurar o dispositivo de saídas de áudio preliminar em seu
telefone IP, clique aqui. Para uma lista de acessórios compatíveis, clique aqui.
  

Conecte uns auriculares em seu telefone IP
 

Etapa 1. Obstrua seus auriculares em algumas das seguintes portas:
 

 
Porta usb — Conecte seu Fone de ouvido USB a qualquer um dos dois porta usb disponíveis.
Cada porta usb apoia a conexão de até cinco apoiados e de dispositivos NON-apoiados.
Cada dispositivo conectado ao telefone é incluído na contagem máxima do dispositivo.
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https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5630
/content/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html
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portas de E/S 3.5-MM audio — Conecte seus auriculares, oradores, ou fones de ouvido
externos 3.5-MM à linha estereofônica jaques do entrada/saída. Você pode conectar um PC-
tipo externo microfone e oradores postos (com amplificador) no Cisco IP Phone usando a
linha jaques I/O. Conectar um microfone externo desabilita o microfone interno e conectar um
orador externo desabilita o orador interno do telefone.
Conexão analógica — Conecte seus auriculares análogos a esta porta. Esta porta é uma
porta wideband-capaz padrão do áudio RJ-9.
 

Nota: O telefone IP não pode detectar quando uns auriculares análogos são obstruídos
dentro. Por este motivo, os indicadores análogos dos auriculares à revelia no indicador dos
acessórios na tela do telefone.
 

Conexão do monofone — Conecte o monofone de seu Cisco IP Phone a esta porta.
 

Nota: Os portos disponíveis podem variar segundo o modelo exato de seu dispositivo. Neste
exemplo, uns auriculares de Plantronics VXI X100 V1.1 são obstruídos no porta usb do
telefone de Multiplatform do Cisco IP Phone 8861.
 
Etapa 2. (opcional) para verificar que os auriculares estão conectados, pressiona o
botão em seu telefone IP a seguir escolhe o estado > Accessories. Os auriculares devem
ser alistados na página dos acessórios.
 

 
Você deve agora com sucesso ter conectado uns auriculares em seu telefone de
Multiplatform do 7800 ou 8800 Series do Cisco IP Phone.
  

Auriculares da troca quando em um atendimento
 

Opção #1: Obstrua uns auriculares quando em uma chamada ativa
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Etapa 1. Comece um atendimento.
 

Para fazer um atendimento, para levantar o monofone de seu telefone IP, discar um número
a seguir pressione a chave macia do atendimento. Se não, o telefone estará no modo do
orador. Neste exemplo, 4003 são discados.
 

 
Para responder a um atendimento, levante o monofone ou pressione o botão do orador
em seu telefone IP.
 

Etapa 2. Durante um atendimento, obstrua seus auriculares em uma das portas dos
auriculares. Uma vez que o telefone detecta que o acessório esteve conectado, o
atendimento será transferido automaticamente e o botão correspondente em seu telefone IP
iluminará - o âmbar.
 
Nota: Na imagem abaixo, um orador externo genérico é obstruído 3.5-MM na linha
estereofônica jaque I/O do telefone de Multiplatform do Cisco IP Phone 8861. O botão do
orador iluminou o âmbar e o atendimento é transferido do monofone ao orador externo.
 

 
Nota: Neste exemplo, uns auriculares de Plantronics VXI X100 V1.1 são obstruídos no porta
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usb do telefone de Multiplatform do Cisco IP Phone 8861. O botão dos auriculares iluminou
o âmbar e o atendimento é transferido do orador externo aos auriculares.
 

 
Opção #2: Auriculares da troca quando em uma chamada ativa
 
Etapa 1. Comece um atendimento com algum do seguinte:
 
Nota: Estas opções aplicam-se se você definiu um dispositivo audio preliminar em seu
telefone IP.
 

Monofone — Para fazer um atendimento, para levantar o monofone de seu telefone IP então
discar um número a seguir pressione a chave macia do atendimento. Para responder a um
atendimento, levante os auriculares.
Orador — Para fazer um atendimento, para discar um número pressiona então a chave macia
do atendimento em seu telefone IP. Para responder a um atendimento, pressione o botão 

do orador.
Auriculares — Para fazer um atendimento, para pressionar o botão dos auriculares em
seu telefone IP, discar um número a seguir pressione a chave macia do atendimento. Para
responder a um atendimento, pressione o botão dos auriculares.
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Nota: Neste exemplo, John do catálogo de endereços pessoal é discado.
 
Etapa 2. Para trocar auriculares quando em uma chamada ativa, escolha algumas das
seguintes opções:
 

Monofone — Levante o monofone para transferir o atendimento ao monofone.
Orador — Pressione o botão do orador para transferir ao modo do orador.
Auriculares — Pressione o botão dos auriculares para transferir o atendimento a uns
auriculares.
 

Nota: Uma vez que o orador ou o botão ajustado são âmbar iluminado, o monofone pode
ser posto de volta ao berço.
 
Você deve agora com sucesso ter trocado auriculares em uma chamada ativa usando seu
telefone de Multiplatform do 7800 ou 8800 Series do Cisco IP Phone.
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