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Configurar um dispositivo móvel com o telefone
de Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP
Phone 

Objetivo
 

Os telefones de Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP Phone permitem que você
emparelhe seu dispositivo móvel tal como o telefone ou a tabuleta com Bluetooth. Esta
conexão permite que você faça e responda a chamadas telefônica no dispositivo móvel ou
no telefone IP. Esta capacidade para usar a linha móvel em seu telefone IP é chamada
Inteligente Proximidade.
 
Para configurar um dispositivo móvel em seu telefone IP, você tem que configurar os ajustes
de Bluetooth primeiramente. O ícone de Bluetooth na interface gráfica de usuário (GUI) do
telefone indica que Bluetooth está ligada independentemente de se um dispositivo está
conectado ou não. Para aprender como configurar os ajustes de Bluetooth em seu telefone
IP, clique aqui.
 
Após ter configurado seu dispositivo móvel, seu telefone IP indica uma linha telefônica
adicional com seu número de telefone celular. Este artigo fornece instruções em como
configurar um dispositivo móvel em seu telefone de Multiplatform do 8800 Series do Cisco
IP Phone.
  

Dispositivos aplicáveis
 

8800 Series
  

Versão de software
 

11.0.1 — 8851, 8861
  

Configurar um dispositivo móvel em seu telefone IP
 
Emparelhe o dispositivo móvel com seu telefone IP
 

Etapa1. Em seu dispositivo móvel, firme o interruptor de Bluetooth para permitir Bluetooth. O
dispositivo começará descobrir dispositivos próximo Bluetooth-permitidos.
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Nota: Neste exemplo, iPhone6s é usado.
 
Etapa 2. Pressione o botão dos aplicativos em seu telefone IP.
 

 

Etapa 3. Escolha Bluetooth usando o botão do conjunto  da navegação.
 



 
Etapa 4. Escolha dispositivos.
 

 
Etapa 5. Pressione a chave macia da varredura para procurar por seu dispositivo móvel
Bluetooth-permitido.
 



 
O telefone IP começará fazer a varredura para dispositivos disponíveis de Bluetooth. Uma
vez que feitos, todos os dispositivos detectados de Bluetooth serão indicados.
 

 

Etapa 6. Pressione o conjunto da navegação  para cima ou para baixo o botão para
escolher seu dispositivo móvel preferido a seguir pressione a chave macia da conexão.
 



 
Nota: Neste exemplo, iPhone6s é escolhido.
 
Passo 7. Em seu dispositivo móvel, Bluetooth que emparelha o pedido com o identificador
de dispositivo de seu telefone IP deve aparecer. Confirme o código PIN a seguir bata pares.
 



 
Nota: Neste exemplo, o identificador de dispositivo é SEP5006AB7086D6 e o código PIN é
256728.
 
Etapa 8. Pressione a chave macia APROVADA em seu telefone IP.
 



 
Uma vez que o dispositivo de Bluetooth foi emparelhado, um ícone da verificação estará
indicado ao lado do dispositivo móvel configurado.
 

 
Em seu telefone celular, o identificador de dispositivo do telefone IP deve indicar como
conectado.
 



 
Etapa 9. Pressione o botão  dos aplicativos em seu telefone IP. A extensão do
dispositivo móvel deve ser indicada no GUI de seu telefone IP.
 

 
Etapa 10. você (opcional) será alertado salvar seus contatos móveis a seu telefone IP.
Pressione sim para armazenar todos seus contatos móveis em seu telefone IP. Se não, não
pressione nenhuma chave macia.



Nota: Neste exemplo, é escolhido sim.
 

 
Nota: Para instruções em como controlar os contatos do móbil em seu telefone IP, clique 
aqui.
 
Você deve agora com sucesso ter emparelhado seu dispositivo móvel com seu telefone de
Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP Phone.
  

Desligue ou remova um dispositivo móvel de seu telefone IP
 

Etapa 1. Pressione o botão dos aplicativos em seu telefone IP.
 

 

Etapa 2. Escolha Bluetooth usando o botão do conjunto da navegação.
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Etapa 3. Escolha dispositivos.
 

 
Etapa 4. (opcional) para desligar um dispositivo emparelhado de Bluetooth, pressiona a
chave macia da disconexão.
 



 
Etapa 5. Pressione a chave macia APROVADA para confirmar.
 

 
Etapa 6. (opcional) para remover um dispositivo móvel da lista, pressiona a chave macia da 
opção.
 



 

Etapa 7. (opcional) escolhe a supressão usando o botão do conjunto  da navegação a
seguir pressiona a chave macia seleta.
 

 
Etapa 8. Alertado uma vez pelo mensagem de notificação acessório da supressão,
pressione a chave macia da supressão.
 



 
O dispositivo móvel deve ser removido da lista de dispositivos de Bluetooth.
 

 
Etapa 9. Pressione o botão  dos aplicativos em seu telefone IP. O ícone desligado do
dispositivo móvel deve ser indicado na extensão do dispositivo móvel no GUI de seu
telefone IP.
 



 
Você deve agora com sucesso ter desligado ou ter removido um dispositivo móvel de seu
telefone de Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP Phone.
  

Desligue ou remova o telefone IP de seu dispositivo móvel
 

Etapa1. Em seu dispositivo móvel, bata em Bluetooth.
 

 
Etapa 2. Bata o botão ao lado do identificador de dispositivo do telefone IP.
 



 
Etapa 3. (opcional) para desligar o telefone IP de seu telefone celular, torneira na 
disconexão.
 



 
O identificador de dispositivo deve indicar como não conectado na lista de dispositivos de
Bluetooth.
 



 
Etapa 4. (opcional) para remover o telefone IP de seu telefone celular, torneira Forget este
dispositivo > esquece o dispositivo.
 



 
O identificador de dispositivo deve ser removido da lista de dispositivos de Bluetooth.
 



 
Você deve agora com sucesso ter desligado ou ter removido seu telefone de Multiplatform
do 8800 Series do Cisco IP Phone de seu telefone celular.
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