
●

●

Mova o áudio de um telefone de Multiplatform do
8800 Series do Cisco IP Phone para o
dispositivo móvel e vice-versa 

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.
 
Nota: Para aprender como configurar um dispositivo móvel 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. Você pode então fazer, receber, e mover
atendimentos de seu telefone celular através de seu telefone IP.
 
Se você tem uns auriculares de Bluetooth e um dispositivo móvel conectados, você não
pode usar os auriculares de Bluetooth para responder ao áudio do dispositivo móvel.
 
Este artigo fornece instruções em como controlar o móbil chama seu telefone de
Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP Phone.
  

Dispositivos aplicáveis
 

8800 Series
  

Versão de software
 

11.0.1 — 8851, 8861
  

Controle o áudio do telefone IP ao móbil e vice-versa
 

Após ter emparelhado seu dispositivo móvel com seu telefone IP, você pode usar ou o
telefone IP ou seu telefone celular a responder ou receber chama sua linha móvel. Você
puder igualmente mover ou trocar o áudio quando em uma chamada ativa. O telefone IP
apoia conexões de Android e tabuletas e telefones iOS.
  

Mova o áudio de uma chamada ativa através de seu telefone IP
 

Etapa 1. Responda que um móbil entrante chama seu telefone IP pressionando a tecla
responder. Se não, pressione a chave macia da diminuição.
 
Nota: As opções disponíveis podem variar de acordo com o modelo exato de seu
dispositivo. Neste exemplo, um telefone celular iPhone6s é configurado com telefone IP de
Cisco 8851.
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Etapa 2. Quando em um atendimento, pressione a chave macia audio do movimento para
mover o áudio para seu dispositivo móvel.
 

 
Você deve agora poder continuar a chamar seu dispositivo móvel.
 
Imprensa (opcional) de etapa 3. o áudio do movimento outra vez para mover o áudio de
volta ao telefone IP.
 
Você deve agora com sucesso ter movido o áudio de uma chamada ativa para seu
dispositivo móvel de seu telefone IP.
  

Mova o áudio de uma chamada ativa através de seu dispositivo móvel
 

Etapa 1. Bata o botão Accept Button para responder chamar seu dispositivo móvel.
 
Nota: As opções disponíveis podem variar de acordo com o modelo exato de seu
dispositivo. Neste exemplo, um FaceTime chama um telefone celular iPhone6s é usado.
 



 
Etapa 2. Bata o botão audio para indicar as opções audio.
 

 
Uma marca de verificação indica que o atendimento é ativo no dispositivo.
 



 
Etapa 3. Para mover o áudio para o telefone IP do dispositivo móvel, bata o identificador de
dispositivo.
 
Nota: Neste exemplo, o identificador de dispositivo do telefone IP é SEP0041D2F9D80A.
 



 
Etapa 4. (opcional) para usar o orador do dispositivo móvel, bate o botão do orador.
 
Você deve agora poder continuar a chamar seu telefone IP.
 
Torneira (opcional) de etapa 5. o botão do iPhone para mover o áudio de volta ao dispositivo
móvel.
 
Você deve agora com sucesso ter movido o áudio de uma chamada ativa para seu telefone
IP de seu dispositivo móvel.
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