
Ajuste a língua em um telefone de Multiplatform
do 8800 Series do Cisco IP Phone 
Objetivo

Este artigo aponta mostrar-lhe como ajustar sua língua preferida no 8800 Series
Multiplatform do Cisco IP Phone através de seus utilidade e telefone com base na Web GUI.

Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware

8800 Series | 11.0.1 (transferência o mais tarde)●

Ajuste a língua - Com a utilidade com base na Web

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do telefone IP e clique o início de uma sessão
Admin > avançou.

Etapa 2. Voz do clique > regional.

Etapa 3. Incorpore a língua que você prefere no campo da seleção de língua sob a área da
língua.

Nota: Neste exemplo, o inglês é usado.

Etapa 4. O clique submete todas as mudanças.

Você deve agora com sucesso ter ajustado a língua em seu telefone com a utilidade com

https://software.cisco.com/download/home/286311381


base na Web.

Ajuste a língua - Através do telefone GUI

Etapa 1. Pressione o botão dos aplicativos no telefone IP.

Etapa 2. Usando o botão do conjunto da navegação, navegue à administração do
dispositivo a seguir pressione a chave macia seleta.



Etapa 3. Navegue à língua e pressione então a chave macia seleta.

Etapa 4. Escolha a língua e pressione então a chave macia da salvaguarda.

Nota: Neste exemplo, os Inglês-E.U. são escolhidos.



Você deve agora com sucesso ter ajustado a língua em seu telefone com o GUI.

 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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