
Mude o papel de parede nos Telefones IP
SPA525G/SPA525G2 

Objetivos
 

O papel de parede é a imagem de fundo indicada na tela do telefone IP. O telefone vem
preloaded com imagens do papel de parede, mas uma imagem do papel de parede pode
igualmente ser recuperada de um dispositivo de memória USB.
 
Este original explica como mudar o papel de parede nos Telefones IP
SPA525G/SPA525G2.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Telefone IP SPA525G
 
• Telefone IP SPA525G2
  

Procedimento passo a passo
 
Mude o papel de parede no telefone IP
 

Etapa 1. Se a imagem do papel de parede está indo ser carregada de um dispositivo de
memória USB, crie um diretório chamado imagens no dispositivo de memória USB.
Adicionar a imagem que será usada como o papel de parede nesse diretório. Introduza o
dispositivo de memória USB no porta usb no telefone IP.
 

 
Etapa 2. Pressione para setup o botão no telefone IP para trazer acima a informação e o
menu de configurações.
 



 
Etapa 3. Rolo para cima ou para baixo com as chaves de navegação para selecionar 
preferências de usuário. Pressione seleto para trazer acima o menu das preferências de
usuário.
 

 
Etapa 4. Rolo para cima ou para baixo com as chaves de navegação para selecionar 
preferências da tela. Pressione seleto para trazer acima o menu das preferências da tela.
 



 
Etapa 5. Rolo para cima ou para baixo com as chaves de navegação para selecionar o 
papel de parede. Pressione à esquerda ou exatamente as chaves de navegação para ver as
imagens do papel de parede preloaded no telefone e as todas as imagens extraídas do
diretório das imagens em um dispositivo de memória conectado USB.
 

 
Etapa 6. Use as chaves de navegação para selecionar a imagem desejada do papel de
parede. Pressione seleto para usar a imagem selecionada como o papel de parede.
 



 
Etapa 7. Pressione o grupo para atualizar o papel de parede no telefone à imagem
escolhida.
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